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STUDIU DE FEZABILITATE  

1. REZUMAT 

1.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI SI REFERINTE LA ASISTENTA TEHNICA 

Proiectul de investitii dezvoltat in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate se inscrie in cadrul 
general al POIM conceput pentru: 

- a se adresa nevoilor de dezvoltare inclusiv din sectorul protectiei mediului  
si  
- de a contribui la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila 

incluziunii, prin finantarea inclusiv a Obiectivului Tematic 6 Protejarea si conservarea 
mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor stabilit prin Regulamentul nr. 
1303/2013, prin promovarea investitiilor in sistemele de apa si apa uzata. 

 
Proiectul de investitii reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii 
infrastructurii de alimentare cu apa, colectare si evacuare ape uzate din Regiunea Turda – 
Campia Turzii, judetul Cluj, continuand procesul investitional derulat prin POS Mediu 2007 – 
2013.   
 
In domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, prin Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea 
Europeana s-au agreat un numar de obligatii si perioade de tranzitie privind conformarea 
Romaniei la prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 
uman si ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate.  
 
Astfel, 31.12.2015 a fost termenul final de conformare cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE 
privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru toate comunitatile din Romania avand 
peste 50 locuitori1.  

                                                
1 Conform art. 3 (2) b), prevederile Directivei nu se aplica pentru apele destinate consumului uman si care 
deservesc mai putin de 50 persoane  
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In domeniul colectarii si epurarii apelor uzate, 31.12.2018 este termenul final de conformare 
pentru aglomerarile peste 2.000 l.e. si pana in 10.000 l.e., pentru aglomerarile de peste 10.000 
l.e. termenele de conformare fiind 31.12.2013 in domeniul colectarii si 31.12.2015 in domeniul 
epurarii.  

 
Obiectivul Tematic 6 Protejarea si conservarea mediului si promovarea utilizarii eficiente a 
resurselor se concretizeaza la nivelul infrastructurii de apa si apa uzata prin Obiectivul 
Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a 
gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei care acopera investitiile din acest 
sector dedicate realizarii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare amintite anterior, 
respectiv: 

 ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice 
biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si 

 serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de 
siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 
locuitori. 

 
 
Contextul in sectorul de apa in regiunea  Turda – Campia Turzii, conform Master Plan – ului 
privind infrastructura de alimentare cu apa si colectare si evacuare apa uzata actualizat 
(ianuarie 2017), este sintetizat in urmatoarele: 
 

 Apa potabila: 
- 47 de localitati, din care 46 de localitati peste 50 locuitori si 1 localitate sub 50 locuitori 
- Gradul de deservire al populatiei din regiune de sistemul public de alimentare cu apa 

potabila este de 84% la nivelul anului 2015 
- Gradul de deservire al populatiei din localitatile peste 50 locuitori din regiune de 

sistemul public de alimentare cu apa potabila este de 84% la nivelul anului 2015 
 
 

 Colectare si epurare apa uzata: 
- 30 de aglomerari, din care 2 aglomerari peste 10.000 l.e., 4 aglomerari intre 2.000 – 

10.000 l.e. si 24 aglomerari sub 2.000 l.e. 
- Gradul de colectare a apelor uzate din aglomerarile din regiune este de 66% la nivelul 

anului 2015 
- Gradul de colectare a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 l.e. din regiune este 

de 70% la nivelul anului 2015 
- Gradul de epurare a apelor uzate din aglomerarile din regiune este de 66% la nivelul 

anului 2015 
- Gradul de epurare a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 l.e. din regiune este de 

70% la nivelul anului 2015. 
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Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: 

 cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea 
apei destinate consumului uman prin cresterea gradului de deservire a populatiei din 
localitatile/comunitatile cu peste 50 locuitori din regiune de sistemul public de alimentare 
cu apa potabila la 100% in anul 2020 

 
si  
 
 cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind 

colectarea apelor uzate prin cresterea gradului de colectare a apelor uzate din 
aglomerarile peste 2.000 l.e. din regiune la 100% in anul 2020 

 
si  
 
 cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate prin cresterea gradului de epurare conforma a apelor uzate din 
aglomerarile peste 2.000 l.e. din regiune la 100% in anul 2020. 

 

 
In urma implementarii investitiilor se doreste sa se obtina: 
Gradul de conectare la SAA in aria de proiect în 2015 este de 84% - 85546 locuitori conformi.  
2S33 - Dupa investitiile din POIM, gradul de conectare si conformare va creste la 100% - 
102965 loc, în 2023 respectiv 17419 loc vor fi alimentati suplimentar cu apa potabila, adica 
0,21% din loc care necesita alimentare cu apa la nivelul RO (8018086 loc) și 0,09% din totalul 
de loc  la nivelul RO (19075538 loc). 
Nivelul de conectare conforma a incarcarii organice biodegradabile (în l.e.) la sisteme de 
colectare in aglomerarile din aria proiectului este de 75% (92247 le) in 2015. 
2S31 - Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in 
aglomerari cu peste 10000 l.e va creste de la 89% (92247 l.e.) in 2015, la 100%, dupa 
finalizarea proiectului, atingand 103900 l.e 
2S32 - Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in 
aglomerari cu 2000 -10000 l.e va creste de la 0% in 2015 ( 0 l.e.), la 100% dupa finalizarea 
proiectului în 2023, atingand 9295 l.e 
2S29 – N/A  
2S30 –e prevazuta realizarea a 2 SEAU conforme,  care deservesc 2 aglomerari (din 4 
aglomerari in aria proiectului) între 2000 - 10000 l.e. 
Numarul locuitori/l.e. a caror apa uzata va fi transportata si epurata dupa finalizarea proiectului, 
va fi de 98329loc /113195 l.e., respectiv aprox. 0.56% din totalul de l.e. de la nivelul RO 
(20220070 l.e.) si aprox. 1,06% din l.e. care mai necesita a fi conectată la sisteme centralizate 
de apă uzată la nivelul RO (10630137 l.e). 
Namolul rezultat din procesul de epurare a apelor uzate va fi introdus in statia de compostare 
namol in incinta Statiei de epurare Campia Turzii, si valorificat prin intermediul unui mix de 
canale care includ, pe termen mediu si lung (respectiv pana la finalizarea prezentului program 
de investitii), agricultura fie in forma sa bruta ssau vandut sub dorma de compost. 
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Implementarea investitiilor in extinderea retelei de canalizare din aria de proiect si executia 
statiei de epurare Tritenii de Jos vor contribui la imbunatatirea starii chimice a emisarilor in care 
se descarca apele uzate, respectiv Raul Tritul si Raul Aries.   
 
Obiectivele Proiectului sunt aliniate si la indicatorii de rezultat prevazuti in Ghidul Solicitantului 
pentru OS 3.2 (versiunea iunie 2017), respectiv investitiile vor contribui la atingerea urmatorilor 
indicatori tinta la nivelul ariei de proiect: 
 
 
ID Indicatori la nivel de proiect Unitate de 

masura 
Valoare proiect 

CO18 Distribuția apei; Populație suplimentară 
care beneficiază de o mai bună alimentare 
cu apă 

persoane 
 17,419 

CO19 Epurarea apelor uzate: Populație 
suplimentară care beneficiază de o mai 
bună tratare a apelor uzate  
 

Echivalent 
populatie 

 20,948 

2S70 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)  
 

km 
 161,632.82  

2S71 Rețea de distribuție apă potabilă 
(reabilitată)  
 

km 
   75,443.44  

2S72 Aducțiune (nouă)  
 

km 
 131,202.76  

2S73 Aducțiune (reabilitare)  
 

km 
   30,313.82  

2S74 Rețea canalizare (nouă)  
 

km 
 153,599.75 

2S75 Rețea canalizare (reabilitată)  
 

km 
   48,059.13  

2S76 Colector  
 

km 
   26,029.28  

2S77 Rezervoare înmagazinare  
 

buc 
5 

2S78 Stații tratare apă  
 

buc 
4 

2S79 Stații epurare ape uzate care deservesc 
aglomerări cu peste 10.000 l.e.  
 

buc 
0 

2S80 Stații epurare ape uzate care deservesc 
aglomerări sub 10.000 l.e.  
 

buc 
2 
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Sumarul investitiilor cuprinse in proiect: 
 
Alimentare cu apa: 
Se vor realiza: aductiune 131202,76 km – noua si 30313,82 km – reabilitata; 2 surse subterane 
reabilitate, 13 puturi reabilitate, statii de tratare – 4 buc noi, statii de clorinare: 2 noi, retele de 
distributie apa potabila 161632,82km – noua si 75443,44 km –  reabilitata,  rezervoare de 
inmagazinare 5 buc noi si 3 reabilitate, statii de pompare 31 noi si 1 reabilitata, sistem SCADA.  
 
 
Canalizare: 
Se vor realiza: 2 SEAU extinse, 1 SEAU extins cu o statie de compostare namol, SPAU: 76 noi 
si 3 reabilitate, conducta colectoare 26029,28 m noua,  Conducte de refulare: 22122,38 m noua, 
Retea canalizare: 153599,75 m noi si 48059,13m reabilitata. 
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1.2 IDENTIFICAREA PROIECTULUI 

1.2.1 Denumirea obiectivului de investitii  

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020” 

1.2.2 Amplasamentul 

Amplasamentul lucrarilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020” il reprezinta 
domeniul public al judetului Cluj, conform planurilor de situatie.  
Regiunea Turda-Campia Turzii este definita de urmatoarele UAT-uri: Municipiile Turda si 
Campia Turzii si comunele Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, 
Ploscos, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Viisoara. 

1.2.3 Titularul investitiei 

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A., cu sediul în judeţul CLUJ, municipiul TURDA, cod 
poştal 401078, str. Axente Sever nr. 2, telefon/fax 0264.311.772, e-mail: office@caaries.ro, 
numarul de inmatriculare in Registrul Comertului J12/2/2007, cod fiscal RO20330054 

1.2.4 Beneficiarul investitiei 

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A., cu sediul în judeţul CLUJ, municipiul TURDA, cod 
poştal 401078, str. Axente Sever nr. 2, telefon/fax 0264.311.772, e-mail: office@caaries.ro, 
numarul de inmatriculare in Registrul Comertului J12/2/2007, cod fiscal RO20330054 

1.2.5 Elaboratorul studiului 

S.C. ROMAIR CONSULTING cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan 
Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel: 
021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro; website: www.romair.ro ; 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 
2.100.000 lei. 

mailto:office@caaries.ro
mailto:office@caaries.ro
mailto:office@romair.ro
http://www.romair.ro/
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1.3 ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

Gestiunea serviciilor de alimentare cu apa si apa uzata din zona proiectului trebuie imbunatatita, 

aceasta fiind in responsabilitatea Operatorului Regional. Pentru a imbunatati calitatea serviciilor, 

compania S.C. Compania de Apa Aries S.A. Turda a fost numita Operator Regional in Regiunea 

Turda – Campia Turzii, Judetul Cluj . 

Compania va furniza serviciile sustenabile de alimentare cu apa si colectare si tratare a apei uzate 

in aria proiectului, in Regiunea Turda – Campia Turzii, Judetul Cluj . 

Aria de operare acopera doua municipii (Turda si Campia Turzii) si 11 comune (Aiton, Calarasi, 

Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Viisoara). 

Totalul populatiei din aria de operare este de aproximativ 100.000 locuitori. 

 

Figura 1-1 Aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. Turda 

 

1.3.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Regiunea Turda–Campia Turzii cuprinde in situatia actuala urmatoarele sisteme de alimentare cu 
apa cu localitatile aferente fiecarui sistem:  
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Figura 1-2 - Sisteme de alimentare cu apa – situatia existenta 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 195400 m 
 Capacitate totala de depozitare: 28100 m³ 
 Total infrastructura pentru dezinfectia apei potabile: 1 buc 
 Total infrastructura pentru tratarea apei potabile: 1 buc 
 Total surse de apa : 2 buc 
 Total Puturi : 51 buc 

 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Turda – localitati componente: 

 Turda 

 Mihai Viteazu 

 Copaceni 

 Sandulesti 

 Cheia 

 Bogata 

 Cornesti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Campia Turzii – localitati componente: 

 Campia Turzii 

 Viisoara 

 Urca 

 Calarasi 

 Calarasi Gara 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Aiton – localitati componente: 

 Aiton  
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Ciurila – localitati componente: 

 Ciurila 

 Sutu 

 Filea de Jos  
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 Filea de Sus  
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Luna – localitati componente: 

 Luna 

 Luncani 

 Gligoresti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Petrestii de Jos – localitati componente: 

 Petrestii de Jos 

 Petrestii de Mijloc 

 Petrestii de Sus 

 Deleni 

 Livada 

 Plaiuri 

 Craesti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Ploscos – localitati componente: 

 Ploscos 

 Crairat 

 Valea Florilor 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Tritenii de Jos – localitati componente: 

 Tritenii de Sus 

 Tritenii de Jos 

 Padureni 

 Colonia 

 Clapa 

 Triteni Hotar 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Tureni – localitati componente: 

 Tureni 
 

Sumarul sistemelor de Alimentare cu apa in aria de operare: 
In prezent, situatia existenta in aria de operare este urmatoarea: Surse: 37 buc (surse de suprafata 
si fronturi de captare subterane); statii de tratare: 5 buc; statii de dezinfectie: 8 buc; rezervoare de 
inmagazinare: 48 buc; aductiuni 72403 m, retele de distributie apa potabila: 417204 m;.  
 

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din regiunea 

Turda-Campia Turzii. Consumul real a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, 

raportate la numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

 

Conform datelor furnizate de operatorul sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare, 

a rezultat un consum specific total zilnic (casnic si non – casnic) pentru sistemele de alimentare cu 

apa. Consumul de apa, in regiunea Turda-Campia Turzii este detaliat in urmatorul tabel: 

 

Tabel 1.3-1 Consumul de apa uzual in regiunea Turda – Campia Turzii 

Municipiu/Comuna Tip Destinatie Unitate de masura 2013 

Turda Urban Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 1.643 

Campia Turzii Urban Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 1.270 

Viisoara Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 162 

Luna Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 
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Municipiu/Comuna Tip Destinatie Unitate de masura 2013 

Non-rezidential m3/zi 145 

Mihai Viteazu Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 149 

Petrestii de Jos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 37 

Sandulesti Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 44 

Tritenii de Jos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 40 

Calarasi Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 61 

Ciurila Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 16 

Ploscos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 10 

Sursa: Date furnizate de OR 

 

Sursa de apa pentru zona de proiect o reprezinta apa subterana si apa de suprafata. 
 

In prezent, doua surse importante de apa se afla in conservare (Turda Veche si Poiana). Retelele 
prezinta deficiente care conduc la volume mari de apa tratata. Este esential sa se reabiliteze 
anumite sectiuni ale retelei de distributia si cresterea gradului de bransare. 

 

Infrastructura de apa din SZAA Turda 
Sistemul Zonal de alimentare cu apa Turda cuprinde: Municipiul Turda, Comuna Mihai Viteazu 
(localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu), Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si 
Copaceni) si Comuna Calarasi (localitatea Bogata).  

Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 54 318 locuitori. 

In tabelul de mai jos se prezinta pentru SZAA Turda, capacitatile de depozitare in rezervoarele de 
inmagazinare a apei pentru intreg sistemul si lungimea retelelor de apa aferente fiecarei localitati 
componente. 
 
 
 
Tabel 1.3-2  Capacitati in zona de alimentare Turda 

Sistem de 
alimentar
e cu apa 
(SAA) 

UAT-uri 
component
e ale SAA 

Localitati 
componen
te 

Surse de 
apa 

Tratare 
apa 

Dezinfectie 
apa 

Capacitate 
de 
depozitare 

Lungime 
retele 

SZAA 
TURDA 

 TURDA Turda Uzina de 
Apa 
Cornesti 
(45 
puturi) + 
Uzina de 
Apa 
Mihai 
Viteazu 

Statie 
de 
tratare 
apa 
Mihai 
Viteazu 

Clorinare 
Mihai 
Viteazu in 
cadrul 
statiei de 
tratare 

22.800 m³ 128.000 
m 

Mihai 
Viteazu 

Mihai 
Viteazu 

2.500 mc 
2 000 mc 

24.000 m 

Cheia 200 mc 5.000 m 

Cornesti 200 mc 4.800 m 

Sandulesti Copaceni   15.300 m 

Sandulesti 2 x 200 
mc,  

12.300 m 
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Sistem de 
alimentar
e cu apa 
(SAA) 

UAT-uri 
component
e ale SAA 

Localitati 
componen
te 

Surse de 
apa 

Tratare 
apa 

Dezinfectie 
apa 

Capacitate 
de 
depozitare 

Lungime 
retele 

Calarasi Bogata (6 puturi)   6.000 m 

Sursa: Date furnizate de OR 

 
Captarea apei se face din 4 surse subterane astfel: 

– Sursa subterana Cornesti, formata din 4 fronturi de captare (Moldovenesti, Ciucas, 

Dispecerat, Balastiera), cu un debit proiectat de 318 l/s. Frontul de captare are 54 puturi 

forate (din care 45 aflate in functiune) 
– Sursa subterana Mihai Viteazu, alcatuita din 10 puturi de mica adancime, din care 6 in 

functiune si 4 puturi sunt abandonate datorita lipsei apei (conform informatiilor furnizate de 
operator).  

– Sursa subterana "Varianta" – sursa in conservare. Frontul de captare este compus din 

10 puturi, din care mai exista 7, iar 3 din acestea au fost demolate pentru a permite 

construirea autostrazii A3. 

– Sursa subterana "Turda Veche" – sursa in conservare. Frontul de captare este compus 

din 6 puturi sapate. 

 

In prezent, in Municipiul Turda, reteaua de distributie existenta are o lungime totala de 127,25 
km, din care 36.64 km necesita reabilitare datorita pierderilor mari si a avariilor frecvente. 
Reteaua de distributie din localitatea Sandulesti acopera aproape intreaga trama stradala, cu 
exceptia DJ103G dintre Sandulesti si Cheile Turzii (zona cu dezvoltare recenta) si este alcatuita 
din conducte de PEID, cu diametre cuprinse intre De 110 mm si De 160 mm, cu lungimea totala de 
12.300 m.  
Reteaua de distributie din localitatea Copaceni acopera intreaga trama stradala si este alcatuita 
din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre De 90 mm si De 140 mm, cu lungimea totala de 
15.300 m.  
Reteaua de distributie din localitatea Mihai Viteazu acopera aproape in intregime trama stradala a 
localitatii, cu exceptia zonelor noi dezvoltate si este alcatuita din conducte de PEID si OL cu 
diametre cuprinse intre De 110 - 160 mm, respectiv DN 50 – 160 mm, cu lungimea totala de 
24.000 m.Populatia racordata la reteaua de apa este 3.359 persoane. 
Reteaua de distributie din localitatea Cheia acopera intreaga trama stradala, este alcatuita din 
conducte de PEID cu diametre cuprinse intre De 50 - 125 mm, avand o lungime de 5.000 m.  
Reteaua de distributie din localitatea Cornesti acopera intreaga trama stradala, este alcatuita din 
conducte de PEID, OL si AZBO cu diametre cuprinse intre De 63 - 110 mm, DN 50-150 mm, 
respectiv DN 150 mm, avand o lungime de 4.800 m. 
Reteaua de distributie din localitatea Bogata este legata de reteaua de distributie a orasului Turda. 
Reteaua este din PEID cu DN 50-110 mm si lungimea de 6.000 m, la care sunt racordati 691 
locuitori. 
Reteaua de apa existenta este 67% in stare buna de functionare, iar pentru atingerea gradului de 
acoperire de 100% este necesara atat extinderea retelei de apa in zonele nou construite, cat si 
extinderea sistemului zonal de apa cu noi localitati. 
Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 
calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 
atrag si intreruperea apei spre consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care cauzeaza mari 
neplaceri abonatilor. Pierderile mari datorate avariilor suprasolicita exploatarea surselor de apa, 
fara valorificarea intregii cantitati de apa care se poate infiltra in sistemul de canalizare menajera 
marind volumul de apa uzata menajera care trebuie epurata. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 30 / 1110 

 

Prin realizarea reabilitarilor retelei de distributie se poate imbunatati debitul de apa si se poate 
asigura o presiune suficienta la toti consumatorii. Datorita dezvoltarii rapide a localitatii din ultimul 
timp, sunt necesare extinderi ale retelei de apa pe strazile noi aparute. 

 

Infrastructura de apa din SZAA Campia Turzii 
Sistemul Zonal de alimentare cu apa Campia Turzii cuprinde: Municipiul Campia Turzii, Comuna 
Viisoara (localitatile Viisoara si Urca) si Comuna Calarasi ( localitatile Calarasi si Calarasi Gara).  
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 28.622 locuitori. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 104100 m 
 Capacitate totala de depozitare: 5200 m³ 
 Total infrastructura pentru dezinfectia apei potabile: 1 buc 
 Total infrastructura pentru tratarea apei potabile: 1 buc 
 Total surse de apa : 3 buc 

 
In tabelul de mai jos se prezinta pentru SZAA Campia Turzii, capacitatile de depozitare in 
rezervoarele de inmagazinare a apei pentru intreg sistemul si lungimea retelelor de apa aferente 
fiecarei localitati componente. 
Tabel 1.3-3  Capacitati in zona de alimentare Campia Turzii 

Sistem de 
alimentare 
cu apa 
(SAA) 

UAT-uri 
compon
ente ale 
SAA 

Localitati 
componen
te 

Surse de 
apa 

Tratare 
apa 

Dezinfecti
e apa 

Capacitate 
de 
depozitare 

Lungime 
retele 
[m] 

SZAA 
CAMPIA 
TURZII 

CAMPIA 
TURZII 

Campia 
Turzii 

Captare 
supraf. 
Hasdate; 
Subteran 
"Poiana" si 
"Calarasi" 

Statia 
de 
tratare 
apa 
Turda 
Veche;  

Clorinare 
Hasdate 
in cadrul 
statiei de 
tratare;  

5.000 mc 61.838 

Viisoara Viisoara - 23.000 

Urca 

Calarasi Calarasi 200 mc 14.810 

Calarasi 
Gara 

- 4.452 

Sursa: Date furnizate de OR 

 

Captarea apei se face din 4 surse subterane astfel: 
– Sursa subterana: dren Calarasi, avand L = 2450 m, realizat din tuburi de beton cu Dn 

300 mm, cu barbacane. Debitul captarii este Q maxim = 155 l/s.  
– Sursa subterana: frontul de captare Poiana este compus din dren de captare L = 350 m, 

din tuburi de beton Dn 300 mm, cu barbacane. Puturi forate (16 buc.), fiecare avand 
dimensiunile: H = 8 m, D = 300 mm – sursa in conservare. 

– Sursa de suprafata Hasdate. Captarea consta in baraj deversor si camera de captare. 
Captarea a fost proiectata pentru Qinst = 300 l/s. 

 
Reteaua de distributie in Municipiul Campia Turzii este de tip inelar si ramificat, conductele sunt 
din otel, azbociment si fonta, cu diametre cuprinse intre Dn 50 ÷ 400 mm. Lungimea retelei de 
distributie este L = 53,2 km.  
Reteaua de distributie in localitatea Viisoara este din tuburi PEID, avand Dn 50-160 mm si l = 10,6 
km. 
Reteaua de distributie in localitatea Urca este din tuburi PEID, avand Dn 50-110 mm si l = 2 km. 
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Reteaua de distributie in localitatea Calarasi are lungimea de  L= 14,4 km, iar localitatea Calarasi-
Gara are lungimea de 9,3 km. 
Mare parte din sistemul de distributie este vechi (data de realizare este:1972). Constructia retelei a 
inceput inainte de 1950, iar procentul conductelor din azbociment este de aproape 49 %. 40% din 
retea este realizata din otel. 
Se impune imbunatatirea capacitatii de mentinere a debitului de alimentare si a calitatii apei 
(inlocuirea conductelor din azbociment) si reducerea pierderilor in reteaua de distributie (conducte 
vechi din fonta cenusie si azbociment, cu un numar mare de interventii tehnice in sistem). 
Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 
calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 
atrag si intreruperea furnizarii apei la consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care 
cauzeaza mari neplaceri abonatilor.Pentru a elimina aceste neplaceri cauzate abonatilor, se 
propune reabilitarea retelei de distributie a apei  pe anumite tronsoane. 
 
Infrastructura de apa din SLAA Comuna Aiton 
Comuna Aiton se afla la 30 km sud-est de Municipiul Cluj-Napoca si 16 km nord-est de Turda. 
Este situata in zona Dealurilor Feleacului, pe stanga Vaii Racilor. 
Comuna Aiton este compusa din localitatea (resedinta de comuna) Aiton si localitatea Rediu. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 37648 m 
 Capacitate totala de depozitare: 200 m³ 
 Total infrastructura pentru dezinfectia apei potabile: 1 buc 
 Total infrastructura pentru tratarea apei potabile: 1 buc 
 Total surse de apa : 3 buc 

 
In localitatea Aiton exista un sistem de alimentare cu apa. 
In Rediu nu exista sistem de alimentare cu apa. 
In localitatea Aiton exista trei captari de apa. Capacitatea sursei I, II si III este dimensionata la un 
debit de QIC = 204,70 m3/zi = 8,53 m3/h = 2,37 l/s . In „Studiu hidro-geologic‖ elaborat pentru 
incinta captarii propuse reiese ca izvorul existent are un debit constant de cca. 1,5 l/s, in perioada 
de seceta. Sursa de apa este insuficienta pentru alimentarea cu apa in perioadele cu seceta si 
pentru adaparea animalelor. 
Tratarea se face prin filtrare cu filtru cu nisip, iar dezinfectia se face prin clorinare cu hipoclorit. 
In localitatea Aiton exista un rezervor de inmagazinare a apei de 200 mc care asigura distributia 
gravitationala a apei in toata localitatea. 
Reteaua de distributie este din teava de PEID si are o lungime de 18.824 m, din care cu diametrul 
de 63 mm, Pn 6 bar de lungime 4.289 m si cu diametrul de 110 mm , Pn  6 bar de lungime 14.535 
m. 
Datorita insuficientei surselor de apa si extinderii sistemului de alimentare cu apa la noi localitati, 
acest sistem local de alimentare cu apa este necesar a fi cuplat printr-o aductiune la reteaua SZAA 
Turda pentru asigurarea necesarului de apa si posibilitatea extinderii sistemului la localitatile din 
comuna care nu beneficiaza inca de apa. 
 
 Infrastructura de apa din SLAA Comuna Ciurila 
Comuna Ciurila contine localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si 
Filea de Sus.  

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 18285 m 
 Capacitate totala de depozitare: 400 m³ 
 Total infrastructura pentru tratarea apei potabile: 4 buc 
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 Total statii de pompare: 2 buc 
 Total surse de apa : 4 buc 

 
Localitatile Salicea, Saliste, Prunis si Padureni nu au sistem de alimentare cu apa.  
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 1.052 locuitori. 
Sursa de apa pentru localitatile Ciurila, Sutu, Filea de Jos si Filea de Sus o reprezinta surse locale 
de suprafata cu debite intre 0,57 – 2,77 l/s. Tratarea fiecarei surse se face cu solutie cu hipoclorit 
cu ajutorul unei pompe dozatoare cu impuls ce va injecta solutia in apa, respectiv in bazin.  
In Ciurila exista un rezervor de 100 mc si o statie de pompare cu 2 electropompe.  
In Sutu exista un rezervor de 100 mc si statie de pompare. 
In Filea de Jos exista un rezervor de inmagazinare a apei de 100 mc cu distributie gravitationala.  
In Filea de Sus exista un rezervor de inmagazinare a apei de 100 mc cu distributie gravitationala. 
Reteaua de distributie din localitatea Ciurila este din PEID Pn 10 atm, cu diametre De 100 mm cu 
o lungime de 3160 m si De 80 mm cu lungime de 2350 m, lungimea  totala a retelelor de apa 
potabila de 5,5 km. 
Reteaua de distributie din localitatea Sutu este din PEID, cu diametre pe tronsoane de 110, 90 si 
63 mm. 
Reteaua de distributie din localitatea Filea de Jos este din PEID, cu lungime de 8400m si de 
diametre pe tronsoane de 110, 90, 63 si 40 mm. 
Reteaua de distributie din localitatea Filea de Sus este din PEID, cu lungime de 4375 m si de 
diametre pe tronsoane de 110, 90, 63 si 40 mm. 
Datorita insuficientei debitului de apa provenit din sursele existente de apa si a extinderii sistemului 
de alimentare cu apa la noi localitati, aceste sisteme locale de alimentare cu apa sunt  necesare a 
fi cuplate printr-o aductiune la reteaua SZAA Turda pentru asigurarea necesarului de apa si 
posibilitatea extinderii sistemului la localitatile din comuna care nu beneficiaza inca de apa. 
 
Infrastructura de apa din SLAA Comuna Luna 
Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Luna cuprinde localitatile: Luna, Luncani si 
Gligoresti. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 4.441 locuitori. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 28240 m 
 Capacitate totala de depozitare: 344 m³ 
 Total infrastructura pentru tratarea apei potabile: 2 buc 
 Total infrastructura pentru dezinfectia apei potabile: 1 buc 
 Total statii de pompare: 1 buc 
 Total surse de apa : 3 buc 

 
Captarea Luna este reprezentata de un dren de aproximativ 675 m cu camine de vizitare din 50 in 
50 m, din tuburi de beton avand Dn 30 cm, prevazut cu filtru invers si ecran de argila in aval, cu 
adancimi intre 3,9-6,2 m. Captarea a fost proiectata pentru un debit maxim de 5,5 l/s. Captarea 
Luncani este compusa dintr-un sistem de colectare cu drenuri pozate orizontal la o adancime de 4 
m, la 1-2 m sub stratul acvifer.  
Captarea Gligoresti consta intr-un dren realizat pe pasunea aflata in vestul localitatii, radial cu 
barbacane prevazut cu rezervor colector din beton de capacitate 5 mc. Debitul mediu captat este 
de 6,1 l/s. 
Tratarea apei brute de la Sursa Luna, Sursa Luncani se realizeaza prin dozarea cu hipoclorit. 
Tratarea apei brute de la Sursa Gligoresti se realizeaza prin dezinfectarea cu clorura de var in 
rezervorul din beton de capacitate 5 mc. 
In localitatea Luna, exista un rezervor de inmagazinare de 200 mc si o statia de pompare echipata 
cu 3 electropompe. In localitatea Luncani, exista un rezervor de acumulare a apei cu o capacitate 
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de 100 mc. In localitatea Gligoresti exista urmatoarele rezervoare de inmagazinare: unul din 
beton de volum 5 mc si sase rezervoare de inmagazinare din polietilena avand 6 x 6,5 mc. 
Reteaua de distributie din localitatea Luna este alcatuita din conducte PEID avand diametrele 
cuprinse intre De 50-160 mm, cu lungimea de 13,64 km. Reteaua de distributie din localitatea 
Luncani este de aproximativ 6.700 m. Reteaua de distributie din localitatea Gligoresti are 
lungimea totala de L =7,9 km. 
Datorita insuficientei debitului de apa provenit din sursele existente de apa, aceste sisteme locale 
de alimentare cu apa sunt necesare a fi cuplate printr-o aductiune la reteaua SZAA Campia Turzii 
pentru asigurarea necesarului de apa potabila. 
 
Infrastructura de apa din SLAA Comuna Petrestii de Jos 
Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Petrestii de Jos se compune din localitatile: Petrestii 
de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si Craesti. 
Populatia totala previzionata a zonei este de 1.487 locuitori. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 22050 m 
 Capacitate totala de depozitare: 310.5 m³ 

 
Localitatea Petrestii de Jos detine retele de alimentare cu apa, dar nu detine surse de apa. 
Sursele de apa pentru localitatile Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si 
Craesti sunt surse de suprafata cu debite intre 0,125 – 0,4 l/s. 
Comuna Petrestii de Jos nu dispune de facilitati de tratare.   
In localitatea Petrestii de Jos nu exista rezervor de apa sau statii de pompare. In localitatea 
Craesti exista 5 bazine de stocare, din fibra de sticla, amplasate subteran, fiecare de capacitate 
9,5 mc. In localitatea Deleni exista un rezervor semiingropat de 150 mc. In localitatea Livada 
exista 6 bazine de stocare, din fibra de sticla, amplasate subteran, fiecare de capacitate 9,5 mc. In 
localitatea Plaiuri exista 3 rezervoare de inmagazinare apa din fibra de sticla amplasate subteran 
cu o capacitate de 9,5 mc fiecare. In localitatea Petrestii de Mijloc exista un rezervor circular de 
apa ingropat din beton cu o capacitate de 15 mc. In localitatea Petrestii de Sus exista un rezervor 
de acumulare semiingropat, circular, cu o capacitate de 12,5 mc. 
Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Jos are o lungime de aproximativ 7.300 m. 
Reteaua de distributie din localitatea Craesti este formata din conducte de PEID De 63 mm si are 
o lungime de aproximativ 3.450 m. Reteaua de distributie din localitatea Deleni are o lungime de 
aproximativ 3.200 m, executata din conducte PVC, cu diametre cuprinse intre De 25 -100 mm. 
Reteaua de distributie din localitatea Livada este formata din conducte de De 63 mm cu o lungime 
de aproximativ 4200 m. Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Mijloc are o lungime de 
aproximativ 2100  m. Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Sus are o lungime de 
aproximativ 1800 m si este executata din conducte PEID cu diametre curprinse intre De 25 - 100 
mm. 
Datorita lipsei unei surse de apa viabile in zona localitatii Petrestii de Jos si a insuficientei debitului 
de apa provenit din sursele existente aferente celorlalte sisteme locale de alimentare cu apa, este 
necesar ca intreaga zona sa se cupleze printr-o aductiune la reteaua SZAA Turda pentru 
asigurarea necesarului de apa potabila. 
Infrastructura de apa din SLAA Ploscos 
Comuna Ploscos cuprinde localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lobodas. Lobodas nu 
dispune de sistem de alimentare cu apa, populatia fiind sub 50 de locuitori. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 626 locuitori. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 10800 m 

 Capacitate totala de depozitare: 301 m³ 
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Sursa de apa pentru localitatile Ploscos, Crairat si Valea Florilor o reprezinta surse locale de 
suprafata cu debite intre 0,22 – 0,45 l/s. Comuna Ploscos nu dispune de facilitati de tratare.   
In localitatea Ploscos exista un bazin dreptunghiular ingropat, betonat, compartimentat, avand 
capacitate V3=150mc. In localitatea Crairat exista doua rezervoare de inmagazinare apa (din fibra 
de sticla cu forma cilindrica ovoidala, dispuse subteran in pozitie verticala) avand fiecare de 
capacitate 5,5 mc. In localitatea Valea Florilor exista 4 rezervoare de inmagazinare apa de 
capacitate 40 mc din beton, 64 mc din beton semiingropat, 6 mc din tuburi de beton, si 30 mc din 
polistif. 
Reteaua de distributie din localitatea Ploscos este alcatuita din conducte de PEID, cu o lungime 
totala de 5000 m, cu diametrele de 75 mm, pe lungime de 2400 m si de 63 mm, pe lungime de 
2600 m. Reteaua de distributie din localitatea Crairat are o lungime de aproximativ 3.200 m, 
realizata din conducte PEID, cu diametre cuprinse intre Dn 42 mm÷Dn 76 mm. Reteaua de 
distributie din localitatea Valea Florilor este impartita in 3 subsisteme: Zona Bicas: conducta Dn 
75 mm, L=500 m si Dn63 mm, L=2600 m; Zona Bogomirea: conducta Dn75 mm L=1800 m; Zona 
Maratoare, conducta cu Dn42 mm, L=300 m. 
Datorita insuficientei debitului de apa provenit din sursele existente de apa si a lipsei facilitatilor de 
tratare a apei, aceste sisteme locale de alimentare cu apa sunt  necesare a fi cuplate printr-o 
aductiune la reteaua SZAA Turda pentru asigurarea necesarului de apa potabila in parametrii 
optimi consumului. 
Infrastructura de apa din SLAA Comuna Tritenii de Jos 
Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Tritenii de Jos este compusa din localitatile: Tritenii 
de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa, Triteni Hotar. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 4000 m 

 Capacitate totala de depozitare: 460m³ 

 
Nu exista in comuna sistem de alimentare cu apa aprobat de Primarie sau cu Autorizatie de 
Gospodarire a Apelor. 
Sistemul de alimentare din Comuna Tritenii de Jos este realizat neconform, fara proiect, fara 
autorizatie sau aprobare, nu se cunosc caracteristicile sau amplasamentul retelelor, fiind conceput 
si executat de localnici. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 4.478 locuitori. 
Sursele de apa din comuna Tritenii de Jos sunt neautorizate, neconforme si executate fara 
autorizatie sau aprobare, fiind captate de localnici. 
Sursa de apa pentru localitatile Tritenii de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa, Triteni 
Hotar o reprezinta surse locale de suprafata, cu debite insuficiente. Apa distribuita in comuna 
Tritenii de Jos nu este tratata la nici una dintre surse, fiind captata necorespunzator si fara 
autorizatie sau aprobare. 
In localitatea Tritenii de Jos exista 2 rezervoare de inmagazinare apa (1 x 60 mc si 1 x 150 mc). 
In localitatea Colonia exista un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacitate de 100 mc. In 
localitatea Clapa exista o statie de pompare, la care nu se cunosc caracteristicile si care preia apa 
din reteaua Tritenii de Jos. In localitatea Padureni exista un rezervor de 150 mc, iar legatura la 
reteaua se afla in executie la momentul actual 2015. Celelalte localitati nu dispun de rezervoare 
sau statii de pompare. 
Reteaua de distributie din localitatile Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Clapa si Triteni 
Hotar este conceputa si executata fara proiect, din fondurile locuitorilor, neconforme, fara 
autorizatie sau aprobare, fara calcule hidraulice si nu se cunosc diametrele, nu se cunosc lungimile 
sau cati locuitori deserveste.  
In localitatea Colonia reteaua de distributie are o lungime de aproximativ 4.000 m. 
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Datorita lipsei unui sistem autorizat de alimentare cu apa potabila si a lipsei apei tratate, este 
necesara extinderea sistemului  de alimentare cu apa printr-o aductiune de la reteaua SZAA 
Campia Turzii. 
Infrastructura de apa din SLAA Comuna Tureni 
Comuna Tureni contine localitatile: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti. Dintre 
acestea doar in Tureni exista retea de alimentare cu apa. 

Infrastructura existenta cuprinde urmatoarele: 

 Lungime totala retele: 8015 m 

 Capacitate totala de depozitare: 300m³ 

 
Localitatea Tureni nu dispune momentan de apa in sistemul de alimentare cu apa. Sursa de apa 
este insuficienta si are un debit scazut. Localitatea dispune de o statie de tratare apa 
containerizata, cu dozarea clorului automat cu pompe dozatoare. 
Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 300 mc care asigura distributia gravitational a apei in 
toata localitatea. 
Reteaua de distributie este formata din teava PE 100, Pn  6  bar, cu diametre Ø 110 mm si  Ø 75 
mm, cu o lungimea   totala   a   retelei  de  distributie, L total =8.015 m.  
Reteaua de distributie apa potabila exista doar pe cateva strazi ale localitatii Tureni, iar momentan 
este nefunctionala datorata lipsei de apa. 
Datorita lipsei unei surse de apa viabile in zona localitatii Tureni si a insuficientei debitului de apa, 
este necesara cuplarea printr-o aductiune la reteaua SZAA Turda pentru asigurarea necesarului 
de apa potabila si posibilitatea extinderii sistemului la localitatile fara apa. 
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1.3.2 Infrastructura existenta de apa uzata 

 
Regiunea Turda –Campia Turzii cuprinde in situatia actuala urmatoarele aglomerari pentru apa 
uzata cu localitatile aferente fiecarui sistem:  

 
Figura 1-3 Infrastructura existenta de apa uzata 

Clusterul existent Turda (107.948 l.e.) are in prezent urmatoarele aglomerari componente: 
o Aglomerarea pentru Apa Uzata  Turda  
o Aglomerarea pentru Apa Uzata  Campia Turzii (fara localitatile Luncani, Gligoresti) 

 
 Aglomerari cu peste 2000 de locuitori echivalenti: 

 Aglomerare pentru Apa Uzata  Turda (63946 le) – localitati componente: 

 Turda 

 Mihai Viteazu 

 Copaceni 

 Sandulesti 

 Cheia 

 Bogata 

 Cornesti (fara sistem de canalizare) 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Campia Turzii (39954 l.e.) – localitati componente: 

 Campia Turzii 

 Viisoara 

 Urca 

 Luna 

 Luncani 

 Gligoresti 
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 Aglomerare pentru Apa Uzata  Aiton (2033 l.e.) (fara sistem de canalizare)– localitati 
componente: 

 Aiton  

 Rediu 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Calarasi (2038 l.e.) (fara sistem de canalizare)– localitati 

componente: 

 Calarasi 

 Calarasi Gara 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Tritenii de Jos (2794 l.e.)– localitati componente: 

 Tritenii de Sus 

 Tritenii de Jos 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Tureni (2430 l.e.) (fara sistem de canalizare, cu exceptia 

localitatii Tureni)– localitati componente: 

 Tureni  

 Ceanu Mic 

 Comsesti 

 Martinesti 
 
 Aglomerari cu mai putin de 2000 de locuitori echivalenti: 

 Ciurila 

 Padureni 

 Prunis 

 Salicea 

 Saliste 

 Sutu (cu sistem de canalizare propriu) 

 Filea de Jos  

 Filea de Sus  

 Petrestii de Jos 

 Petrestii de Mijloc 

 Petrestii de Sus 

 Deleni 

 Livada 

 Plaiuri 

 Craesti 

 Ploscos 

 Crairat 

 Valea Florilor 

 Lobodas 

 Clapa  

 Triteni Hotar  

 Micesti 

 Padureni (cu sistem de canalizare propriu) 

 Colonia (cu sistem de canalizare propriu) 
 
Sumarul sistemelor de Canalizare in aria de operare: 
In prezent, situatia existenta in aria de operare este urmatoarea: Retele de canalizare: 243519 m; 
Statii de Epurare: 7 buc;.  
 
Aglomerarea Turda 
Infrastructura existenta pentru aglomerarea Turda cuprinde urmatoarele: 
 lungime retea de canalizare menajera L=160,60 km; 
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 lungime retea de canlizare pluviala, evacuare in raul Aries L=9,00 km; 
 statii de pompare apa uzata menajera: 10 buc; 
 stratii de epurare in localitatea Copaceni: 1 ans. 
 
Infrastructura de canalizare din Municipiul Turda 

Reteaua de canalizare a orasului Turda, pe malul stang al raului Aries este construita in sistem 
divizor, iar pe malul drept in sistem unitar. Lungimea retelei de canalizare menajera in orasul 
Turda, inaintea proiectului POS Mediu 2007-2013, era de 76.700 m. Reteaua de canalizare 
pluviala care evacueaza gravitational apa pluviala in raul Aries are o lungime de 9.000 m. 

Prin programul POS Mediu  2007-2013 s-au realizat urmatoarele lucrari: 
o s-au reabilitat o lungimea de 11.202 m din reteaua de canalizare (din PVC) si 

524 racorduri; 
o prin implementarea a doua contracte de lucrari, s-a extins reteaua de canalizare 

(din PVC si PAFSIN) pe o lungime totala de 28.301 m si s-au construit 1.970 
racorduri noi. 

Apele uzate orasenesti colectate pe raza Municipiului Turda sunt dirijate catre statia de epurare din 
Municipiul Campia Turzii (100.000 l.e.). 

Reteaua de canalizare are L = 111,4 km. 

In programul POS Mediu 2007-2013 s-au construit 5 statii de pompare apa uzata. 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Sandulesti 
Retea de canalizare este realizata in sistem unitar si are lungimea de 1.500 m; 
Retea de canalizare menajera executata prin POS MEDIU 2007-2013are lungimea de 5.178 m, cu 
528 de racorduri noi. 

Statia de epurare - Statia de tratare ape uzate este amplasata in localitatea Copaceni, deversarea 
apelor se face in emisarul Valea Racilor. 
 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Mihai Viteazu 

Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POS Mediu 2007-2013, reteaua de canalizare menajera 
existenta masura aproximativ 9.700 m, iar prin realizarea lucrarilor finantate prin POS Mediu 2007-
2013, s-a extins cu 2.704 m. Materialele utilizate au fost PVC-KG, SN 4 pentru conducte de 
canalizare gravitationala cu diametre de 250 mm si polietilena de inalta densitate (PEID), Pn 6 
atm, De125 pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate menajere.  

Printr-un proiect realizat de primarie in anul 2012, reteaua de canalizare menajera s-a extins cu 
inca 20.900 m, ajungand la o lungime totala de aproximativa de 33.300 m. 

S-au executat 675 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesar extinderea retelei. 
Statii de pompare apa uzata - In zona strazii Delnitei, deoarece terenul natural nu permite 
preluarea gravitationala a apelor uzate, s-a prevazut o statie de pompare apa uzata. 
De asemenea, s-a executat o conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate 
(PEID) De 125 mm in lungime de 295 m. 
Pentru localitatile Cheia si Cornesti nu exista sistem de canalizare. 
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Aglomerarea Campia Turzii 
Infrastructura existenta pentru aglomerarea Campia Turzii cuprinde urmatoarele: 
 lungime retea de canalizare menajera si retea de canalizare pluviala: L=104,60 km; 
 statii de pompare ape uzate menajere: 16 buc; 
 statii de epurarea pentru 100.000 L.E: 1 ans; 
 statii de epurare in localitatea Luncani: 1 ans. 
 
Infrastructura de canalizare din Municipiul Campia Turzii 

Reteaua de canalizare municipiului Campia Turzii este executata in sistem unitar. Inaintea 
programului POS MEDIU 2007-2013, reteaua de canalizare avea o lungime de 41.000 m.  

In cadrul programului POS Mediu s-a reabilitat reteaua de canalizare pe o lungime de 14.381,4m si 
s-a extins cu 5.223,2m. Lungimea totala a retelei de canalizare este cca. 55,8 km – in municipiul 
Campia Turzii 

In proiectul POS Mediu etapa I, s-au construit 2 statii de pompare apa uzata; 

Statia de epurare Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin finantare POS Mediu 2007-
2013 si poate deservi 100.000 l.e.. 
Infrastructura de canalizare din Comuna Viisoara 
 
Localitatea Viisoara: 
In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime de 24,8 km.  
In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 8 statii de pompare apa uzata, cu 
o lungime de aproximativ 3.400 m de conducte de refulare. 
Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia Turzii. 
 
Localitatea Urca 
Lungimea totala a retelei de canalizare este de 6,432 km  (1,603 km colectoare gravitationale Dn 
250 mm si L = 4,829 km conducte de transport sub presiune De 125 mm). In etapa I a programului 
POS Mediu, in localitatea Urca s-a realizat retea de canalizare avand o lungime de 1.603 m si s-au 
executat 315 racorduri la reteaua de canalizare menajera.  
Exista o statie de pompare pentru apa menajera, care printr-o conducta de refulare din PEID De 
125 mm in lungime de 4.864 m pompeaza in reteaua de canal al localitatii Viisoara. 
Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia Turzii prin intermediul 
unei statii de pompare. 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Luna 
 
Localitatea Luna  
Inainte de implementarea programului POS MEDIU 2007-2013, in localitate existau aproximativ 
3.500 m retea canalizare menajera.  
Programul POS Mediu a inclus extinderea retelei de canalizare in comuna Luna cu 5.706 m, astfel: 
materialele conductelor au fost din PVC-KG, SN 4 pentru conducte de canalizare gravitationala cu 
diametre de 315 mm si polietilena de inalta densitate PEID, Pn 6 atm, De125, De140 si De160, 
pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate. 
Apele uzate sunt pompate spre statia de epurare Campia Turzii. 
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Localitatea Luncani 
Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 6.000 m, iar apele 
uzate sunt epurate intr-o statie de epurare modulara aflata in partea de sud a localitatii. Statia de 
epurare este dimensionata pentru a putea deservi intreaga capacitate a localitatii, iar emisarul este 
raul Aries. 
 
Localitatea Gligoresti 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera. Colectarea apelor menajere 
se face cu ajutorul foselor septice individuale. 

 
 
Aglomerarea Aiton 
Infrastructura de canalizare din Comuna Aiton 

Nu exista retea de canalizare menajera in Comuna Aiton. Colectarea apelor menajere se face cu 
ajutorul foselor septice individuale. 
 
Aglomerarea Calarasi 
 
Infrastructura existenta pentru aglomerarea Calarasi cuprinde urmatoarele: 
 lungime retea de canalizare menajera: L=9,20 km; 
 statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc. 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Calarasi 
 
Nu exista retea de canalizare menajera in localitatile Calarasi si Calarasi-Gara. Colectarea apelor 
menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale 
Localitatea  Bogata: 
In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime de 6.100 m. 
In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 4 statii de pompare apa uzata, cu 
3.100 m de conducte de refulare. 
Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia Turzii. 
 
 
Aglomerarea Tritenii de Jos 
Infrastructura existenta pentru aglomerarea Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele: 
 lungime retea de canalizare menajera: L=11,00 km; 
 statii de pompare ape uzate menajere: 6 buc; 
 statie de epurare: 3 ans. 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Tritenii de Jos 
 
Localitatea Tritenii de Jos 
Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 3.600 m. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 
Exista 3 statii de pompare ape uzate, ale caror caracteristici nu au putut fi aflate. 
In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara, aflata in partea de sud a 
localitatii, realizata de catre autoritatile locale. Statia de epurare este dimensionata pentru intreaga 
localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul. 
 
Localitatea Tritenii de Sus 
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Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 2.460 m, realizate 
pe strada principala. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 
Exista 3 statii de pompare ape uzate care momentan se afla in executie. 
Apa uzata menajera din localitatea este transportata spre statia de epurare din localitatea Tritenii 
de Jos. 
 
Localitatea Padureni 
Localitatea dispune de sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 1.950 m. 
Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se gravitational. 
In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara, aflata in partea de est a 
localitatii, realizata de catre autoritatile locale. Statia de epurare este dimensionata pentru a 
deservi intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul. Momentan nu este 
functionala, deoarece inca nu exista racorduri. 
 
Localitatea Colonia 
Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 2.950 m. 
Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se gravitational. 
In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajera modulara aflata in partea de sud a 
localitatii, realizata de catre autoritatile locale. Statia este dimensionata la un debit de 250 l/s. Apa 
epurata este deversata in emisarul Tritul. 
 
Localitatile Clapa si Tritenii Hotar 
Localitatea nu dispune de retele de canalizare in sistem centralizat. 
Colectarea apelor menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
 
Aglomerarea Tureni 
Infrastructura existenta pentru aglomerarea Tureni cuprinde urmatoarele: 
 lungime retea de canalizare menajera: L=0.8 km; 
 statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc; 
 statie de epurare: 1 ans. 
 
Infrastructura de canalizare din Comuna Tureni 
Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala de 800 m executata 
din fondurile Primariei. 
Exista 4 statii de pompare executate din fondurile Primariei; 
Apele uzate sunt epurate intr-o statie de epurare este executata din fondurile Primariei. 
 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

 

Principalele probleme ale infrastructurii de apa si apa uzata din zona proiectului pot fi 
concluzionate astfel: 

Sistemul de alimentare cu apa potabila din SZAA Turda si SZAA Campia Turzii: 

– Reteaua de distributie existenta prezinta tronsoane importante pe care se inregistreaza 
frecvent avarii;  

– Pierderile din sistemul de distributie al apei potabile sunt insemnate si trebuie reduse 
drastic prin realizarea reabilitarilor; 

– Este necesara suplimentarea debitului la sursa; 
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Sistemul de canalizare din SZAA Turda si SZAA Campia Turzii: 

– Se inregistraza avarii frecvente care  genereaza costuri importante de remediere; 

– Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care 
este necesara extinderea retelei. 

Sistemul de alimentare cu apa potabila din SLAA Aiton, Ciurila, Luna, Petrestii de Jos,  
Ploscos, Tritenii de Jos, Tureni: 

– Sistemul de apa potabila este realizat pentru a deservi un numar mic de locuitori, cu un 
debit insuficient si cu o apa tratata necorespunzator. Acesta trebuie pe de o parte extins la 
localitatile care inca nu beneficiaza de alimentare cu apa si pe de alata parte completat cu 
realizarea bransamentelor la retea. 

In cazul localitatilor cu peste 50 locuitori, este necesar a se asigura accesul tuturor locuitorilor la 
retelele de alimentare cu apa. Chiar si in zonele rurale in care s-au realizat din fonduri proprii retele 
de distributie si surse locale, apa distribuita locuitorilor nu corespunde din punct de vedere 
cantitativ si mai important, calitativ. Aceste zone nu au posibilitatea de a-si asigura necesarul de 
apa din surse locale, fiind necesara adoptarea unei solutii regionale, solutie ce poate fi 
implementata doar in cadrul unui proiect major la nivel de regiune. 
 

1.4 DEVERSAREA APELOR  UZATE INDUSTRIALE 

 
Succesul in atingerea obiectivului principal al proiectului – implementarea cu succes a unor 
investitii in domeniul serviciului de apa – canalizare, prin si pentru Operatorii Regionali (OR) 
depinde si de rezolvarea aspectelor tehnice, comercial-contractuale ale relatiei agent economic 
care deverseaza apa uzata in retea si operator. Aceasta se poate realiza prin aplicarea unei 
strategii coerente care sa clarifice in ce conditii o unitate economica poate obtine permisul de 
deversare in reteaua de canalizare, ce masuri prealabile se impun a se aplica pentru a putea 
obtine aceasta permisiune, riscurile traduse in actiuni si costuri, astfel incat sa se transpuna in fapt 
si prin contracte clare principiul poluatorul plateste. 

In vederea asigurarii functionarii eficiente a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare si 
obtinerea unui namol valorificabil si, nu in cele din urma, pentru a asigura conditii de securitate 
pentru angajatii Operatorului Regional, se impune monitorizarea unitatilor industriale care 
deverseaza apa uzata in reteaua de canalizare. Unele dintre obiectivele masurii sunt de a 
imbunatati infrastructura localitatilor care detin sisteme de apa si apa uzata conform standardelor 
UE. Apa uzata industriala descarcata in sistemul public de canalizare poate fi o componenta 
importanta a incarcarilor organice si anorganice ale statiei de epurare si trebuie luata in 
considerare pentru obtinerea unor efluenti a caror calitate sa fie conforma atat cu standardele UE, 
cat si cu cele romanesti in vigoare. Deversarile necontrolate de apa uzata industriala au un impact 
negativ asupra: 

 sistemelor de canalizare, prin: 

o depuneri, colmatari; 

o coroziune; 

o mirosuri neplacute; 

o explozii; 
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 eficientei procesului de epurare, prin: 

o inhibarea unor procese biologice; 

o micsorarea eficientei unor faze tehnologice – separatoare de grasimi, sedimentare etc. 

o componenta de valorificare a namolului. 

Trebuie subliniat faptul ca apele uzate industriale a caror deversare in retelele de canalizare sau 
direct in statiile de epurare este admisa dupa o epurare prealabila, cu respectarea prevederilor  
NTPA 002/2005 nu constituie un pericol. 

Potrivit HG nr. 188/2002 care aproba Norma Tehnica privind colectarea, epurarea si evacuarea 
apelor uzate orasenesti, NTPA-011 Art. 6 (1) din Anexa la norma tehnica- Plan de actiune privind 
colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane  si a ―Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare‖, este obligatorie racordarea la reteaua de canalizare 
oraseneasca. Astfel,  detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se 
desfasoara activitati socio-economice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligatia 
sa se racordeze la retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la 
HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - NTPA-011 sau, dupa caz, in anexa nr 2 la 
hotarare- NTPA 002.   

In situatia in care detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se 
desfasoara activitati socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate ( fose 
septice, puturi absorbante ), acestia vor lua toate masurile sanitare necesare pentru dezafectarea 
lor, o data cu racordarea la retelele de canalizare.  

Conform NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile de 
epurare se face in baza:  

 avizului de racordare 

 acceptului de evacuare (acordului de preluare, conform definitiei din OM nr 88/2007) dat in 
scris de operatorul SC COMPANIA DE APA ARIES SA care administreaza si exploateaza 
reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a  

 contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare, incheiat intre agentul economic (utilizator) si SC COMPANIA DE APA ARIES 
SA TURDA sau, dupa caz, a contractului preluare a apelor uzate prin vidanjare 

Acordul de preluare reprezinta documentul scris, emis de SC COMPANIA DE APA ARIES SA 
TURDA, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile 
de epurare gestionate de acesta. 

Principiile mecanismului economic, privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul 
politicii apei, in deplina concordanta cu prevederile Directivei 2000/60/CE, sunt:  

 principiul utilizatorul plateste: principiul recuperarii de la utilizatori a costurilor serviciilor de 
apa, inclusiv cheltuielile de mediu si resurse, asociate cu daunele sau cu impactul negativ 
asupra mediului acvatic  

 principiul poluatorul plateste 

Principiul poluatorul plateste urmareste simultan doua aspecte distincte: 
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1. Diminuarea parametrilor de incarcare a apelor uzate industriale pana la limitele prevazute de 
legislatia in vigoare si/sau la acele limite de incarcare ce pot fi prelucrate de statiile de epurare fara 
costuri suplimentare si suportate de retelele de canalizare in limitele unor uzuri normale. 

2. Determinarea costurilor suplimentare ale serviciului de canalizare – epurare ape uzate, in cazul 
evacuarilor in reteaua de canalizare a unor cantitati de ape uzate la care parametrii depasesc 
limitele admise prin norme si acceptul de evacuare; 

Rezolvarea acestor aspecte se realizeaza  prin 2 metode distincte, care nu se exclud una pe 
cealalta si care sunt necesare, obligatorii si reglementate de legislatie: 

o Implementarea Tarifelor suplimentare : Tarifele la canalizare – epurare ape 
uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati in functie  de grupele de 
risc; Sunt calculate avand in vedere costurile reale  ale statiilor de epurare si 
sunt aprobare de ANRSC   

o Aplicarea de penalitati  in cazul depasirii conditiilor cantitative si calitative  de 
preluare a apelor uzate de la agentii economici  industriali, prevazute de 
contracte si acordul de preluare 

Serviciile specifice de canalizare, efectuate de catre Operatorul Regional SC Compania de Apa 
Aries SA Turda sunt generatoare de costuri, pentru recuperarea acestora fiind necesare stabilirea 
de tarife, utilizatorilor de apa revenindu-le obligatia incheierii de contracte cu SC Compania de Apa 
Aries SA Turda pentru serviciul de preluare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor 
sau direct in statiile de epurare a apelor uzate si respectarii platii serviciilor prestate, in 
conformitate cu principiul utilizatorul plateste. 

Prestarea de catre SC Compania de Apa Aries SA Turda a serviciilor specifice de alimentare cu 
apa si canalizare se face pe baza de contracte de prestari de servicii, incheiate cu utilizatorii, 
carora li se aplica sistemul de plati, bonificatii si penalitati specifice. 

Potrivit principiului ―poluatorul plateste‖, conform  OUG nr 95/95 privind protectia mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, protectia mediului este o obligatie a tuturor persoanelor fizice 
si juridice, in care scop in cazul producerii unui prejudiciu, suporta costul pentru repararea 
prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii 
prejudiciului. Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie. 

De asemenea, Legea nr 241/2006, republicata in 2015- Legea serviciilor de alimentare cu apa si 
canalizare reglementeaza  aplicarea principiului „poluatorul plateste‖.  

Astfel, conform art. 31 (19) din LG. nr 241/2006 republicata, nerespectarea de catre utilizatori a 
conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, 
stabilite prin acordul de descarcare si avizele de racordare eliberate de operator potrivit 
reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizatiilor de 
functionare si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu 
principiul poluatorul plateste.  

Astfel, in cazul in care conditiile calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate industriale in 
retelele de canalizare operate de CAA nu sunt respectate, constatare rezultata in urma 
monitorizarii aplelot uzate descarcate, OR aplica penalitatile, in conformitate cu  legislatia in 
vigoare. 
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1.5 MANAGEMENTUL REZIDUURILOR SI NAMOLURILOR 

 
Scopul strategiei de gestionarea namolurilor este de a asigura eliminarea in conditii de siguranta a 
namolurilor generate in cadrul statiilor de epurare a apelor uzate operate sau care vor fi operate de 
SC Compania de Apa Aries SA, avand in vedere protejarea mediului si sanatatea umana.  

Strategia de gestionare a namolurilor ofera un cadru pentru planificarea si implementarea 
masurilor pentru gestionarea namolurilor si reziduurilor rezultate de la statiile de tartare si statiile 
de epurare gestionate de SC Compania de Apa Aries  SA, in perioada 2021 - 2050. 

La stabilirea managementului namolurilor s-au luat in considerare principiile fundamentele de 
gestionare prevazute de Strategia nationala de gestionare a namolurilor (Ierarhia deseurilor), 
respectiv: 

 evitarea producerii de namoluri prin adoptarea celor mai bune tehnici disponibile pentru 
generarea unor cantitati mai mici de namol; 

 valorificarea energiei potentiale continuta in material organica a namolului prin incinerare 
sau co-incinerare; 

 valorificarea namolurilor prin utilizarea acestora in agricultura, silvicultura si in domeniul 
imbunatatirilor funciare; 

 eliminarea finala – presupune depozitarea namolurilor, dupa pre-tratare. 

La stabilirea Strategiei de gestionare a namolurilor s-au avut in vedere urmatoarele:  

 Statiile de epurare luate in considerare la Strategia namolurilor 

 Volumul de namoluri generate  

 Potentialul de valorificare  a namolurilor din Judetul Cluj   

 Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul CAA 

 Rezultatele Analizei de optiuni privind managnagementul namolurilor 

 Optiunea de tratare a namolurilor in statiile de epurare 

 Costurile de operare cu gestionarea namolurilor 

1. Statii de epurare 

La elaborarea Strategiei namolului s-au luat in considerare namolurile generate de statile de 
epurare care se vor extinde prin proiect Triteni si Luncani si statia de epurare existenta Campia 
Turzii.    

Cluster Turda 

 SEAU Turda-Campia Turzii –existenta 110000 l.e 

 SEAU Luncani -capacitate extinsa prin proiect 2600 l.e. 

Aglomerarea Tritenii de Jos  
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 SEAU Tritenii de Jos -capacitate extinsa prin proiect 2800 l.e 

 

2. Estimarea volumului de namoluri generate 

La estimarea cantitatilor de namol generate s-au avut in vedere: 

 indicatori de generare a namolurilor, avand in vedere dotarile privind liniile de tratare a apei si 

namolurilor: 

o SEAU Turda –Campia Turzii 47.93 g SU/l.e si zi; 

o SEAULuncani 48.44 g SU/l.e si zi; 

o SEAU Tritenii de Jos 48.45 g SU/l.e si zi. 

 incarcarea apelor uzate exprimata in locuitori echivalenti din fiecare cluster/aglomerare. 

In tabelul urmator se prezinta evolutia prognozei populatiei in perioada 2015-2050 

    2015 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SEAU Turda  
Campia 
Turzii 

l.e 

76312 95451 106863 107035 106131 104337 102170 99909 97721 

SEAU Triteni  l.e 500 1388 2776 2828 2912 2995 3076 3153 3153 

SEAU 
Luncani 

l.e 
1000 1252 2503 2550 2625 2700 2773 2842 2842 

Total  l.e 77812 98090 112143 112413 111667 110032 108020 105904 103716 
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Tabel 1.5-1 Sumar al productiei estimate de namoluri statii de epurare operate de SC CAA SA 

 

    2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Campia Turzii (35%SU) kgSU/zi 4575 5122 5131 5087 5001 4898 4789 4684 

  t SU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

 
mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

  t/an 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

                    

SEAU Triteni (25%SU) kgSU/zi 67 135 137 141 145 149 153 153 

  t SU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

 
mc/an 106 213 217 223 230 236 242 242 

  t/an 112 223 227 234 241 247 253 253 

                    

SEAU Luncani (25%SU) kgSU/zi 61 121 124 127 131 134 138 138 

  t SU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

 
mc/an 96 192 195 201 207 213 218 218 

  t/an 101 201 205 211 217 223 228 228 

                    

Total generat  kgSU/zi 4703 5378 5391 5356 5277 5181 5080 4975 

  t SU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

  t/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 
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3. Potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Cluj 

In sectiunea 6.7 s-a evaluat potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Cluj si Regiunea Nord-Vest si 
Vest. 

Astfel s-au constatat urmatoarele:  

 Agricultura: in judetul Cluj, conform analizei efectuate in cadrul Strategiei nationale de gestionare a 
namolurilor, a fost estimata o suprafata de 19122 ha de terenuri adecvate utilizarii in agricultura, din 
punct de vedere al pantei, PH-ului, marimei fermei si tipului de cultura; se aprecieaza ca utilizarea 
agricultura reprezinta o optiune strategica pentru valorificarea namolurilor provenite din statiile de 
epurare; Optiunea de valorificare in agricultura a namolurilor sau a compostului a fost luata in 
considerare in cadrul analizei de optiuni; optiunea de producere a compostului din namol are 
avantajul ca elimina agentilor patogeni inainte de utilizare, posibilitatea stocarii si utilizarii la mult 
timp dupa ce a fost produs, se asigura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un 
produs cu o compozitie stabila, cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol, 
beneficiaza de un grad mai mare de acceptare sociala si implicit de comercializare;  

 Silvicultura: exista oportunitati periodice pentru folosirea namolului in programele de impaduriri dar 
acestea sunt semnificative doar pentru SEAU care sunt in apropierea arealelor de impadurire 
planificate; ca rezultat, folosirea namolului in silvicultura nu este privita drept o componenta a 
strategiei de gestionare a namolului de epurare, dar trebuie incurajata de cate ori apar oportunitati 
adecvate; 

 Ameliorarea solurilor degradate si remedierea solurilor contaminate analizate nu pot reprezenta 
optiuni strategice pentru gestionarea namolurilor,  acestea avand un caracter ocazional, temporar. 

 Depozitarea: Avand in vedere ca depozitul de deseuri nu este finalizat si luand in considerare 
dificultatile tehnice si institutionale privind utilizarea namolului ca material de acoperire, acesta 
optiune nu va fi analizata in cadrul analiza de optiunii pentru CAA Turda.   De asemenea, avand in 
vedere ca optiunea de depozitare a namolurilor este ultima optiune in ierarhia deseurilor  si faptul ca  
incepand cu anul 2017  s-a introdus taxa de depozitare in valoare de 80 lei in anul 2017 si 120 lei 
incepand cu anul 2018, optiunea de depozitare nu a fost luata in cadrul analizei de optiuni.  

In conformitate cu Strategia nationala de gestionare a namolurilor, eliminarea namolului in depozitele 
de deseuri este privita ca si optiune ultima, legislatia europena restrictioneaza progresiv depozitarea 
deseurilor organice. Noua legislatie a deseurilor in Romania stabileste un obiectiv ce presupune 
reducerea cu 50% a eliminarii deseurilor in depozitele de deseuri pana in 2020, aspect ce va avea 
influenta asupra costurilor depozitarii namolului in depozitele de deseuri. 

 Co-procesarea namolului la fabricile de ciment: in Regiunea Vest, la cca 145 km de Campia Turzii, 
exista un cuptor de producere a clincherului apartinand SC Holcim (Romania) Ciment Alesd in care 
namolurile pot fi valorificate energetic si material. Pentru analiza acestei optiuni a fost avuta in 
vedere necesitatea uscarii termice a namolurilor pentru a putea fi co-procesat in cuptorul de clinker 
de la Fabrica de ciment Alesd si reducerii volumului in scopul optimizarii costurilor de transport, 
avand in vedere ca fabrica de ciment este situata la o distanta de 145 km de SEAU.  

SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 
30.10.2007, revizuita in data de 12.11.2012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, 
conform careia Societatea va desfasura activitati specifice de productie de cimentului si valorificarea 
materiala si energetica a deseurilor prin co-procesare in procesul de fabricare a cimentului, extractie 
de calcar si marna, captare, tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor uzate  (Cod 
CAEN activitatea 2351 Fabricarea cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si 
resturilor  si  activitatea 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase). 

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti, avand codul 19 18 05,  sunt mentionate in  Anexa 
2 la  Autorizatia integrata de mediu (Anexa 1 - Lista deseurilor solide si semisolide care pot fi 
acceptate la coincinerare); 
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4. Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul CAA 

In prezent in cadrul CAA este in implementare Strategia privind managementul namolurilor care  prevede 
urmatoarele optiuni de gestionare a anmolurilor: 

 pe termen scurt si mediu (2014-2021) namolurile obtinute de la statia  de epurare Turda –Campia 
Turzii vor fi depozitate in depozitul de deseuri si valorificate in agricultura 

 pe termen lung  (dupa 2021), namolurile provenite de la Statia de Epurare studiata ar putea fi arse 
in cuptoarele de la fabrica de ciment Holcim Turda  

 valorificarea namolurilor in agricultura/silvicultura in concordanta cu prevederile ORDINULUI nr. 344 
din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (daca se gasesc doritori) pe termen 
scurt, mediu si lung. 

Sintetizat, Strategia curenta de gestionare a namolurilor stabilita de CAA este  urmatoarea:  

 
 TERMEN SCURT SI MEDIU  

(2014-2021)  
TERMEN LUNG  
(dupa 2020)  

SEAU Campia Turzii  Agricultura 
Depozit ecologic  
 

Uscare si ardere in cuptoarele 
fabricii de ciment Holcim  

 

Managementul actual al namolurilor si reziduurilor 

In prezent namolurile generate in cadrul SEAU Campia Turzii sunt valorificate ca fertilizant in agricultura. 
Compania de Apa Aries a incheiat  un contract pe o perioada de 3 ani (noiembrie 2016- noiembrie  2019) 
prentru preluarea unei cantitati de cca 2500-3000 tone namol anual (anexa 13). Conform contractului, 
aplicarea namolurilor se va realiza cu respectarea prevederilor OM nr 344/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in 
agricultura. Contractul este prezentat in anexa 13 la Studiul de Fezabilitate. 

In anul 2016  in cadrul SEAU Campia Turzii a fost generate o cantitate de cca 3500 mc namol (35% SU).  

Namolurile rezultatele de la SEAU Luncani (1000l.e) sunt transportate la depozitele de deseuri conforme. 
SEAU Tritenii de Jos nu este in operare.   

Reziduurile de Ia statiile de epurare sunt eliminate dupa cum urmeaza: 

 Reziduuri de la gratare - in depozite de deseuri nepericuloase.  

 Grasimile: la ora actuala, grasimile generate la statia de epurare Campia Turzii sunt introduse in 
metantancuri pentru fermentare; 

 Nisipul - se depune in depozitele de deseuri nepericuloase sau se poate utiliza in constructii ca 
suport pentru drumuri sau pentru suport la conductele de canalizare. 

 

5. Prevederile Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare 

Obiectivul general al Strategiei Nationale este imbunatatirea pe termen lung a factorilor de calitate a mediului 
prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al namolului. 

Judetul Cluj face parte din Regiunea 4 Nord –Vest  alaturi de judetele Bihor, Satu Mare, Bistrita Nasaud, 
Maramures si Salaj. 

In cadrul Strategiei nationale de gestionare a namolurilor pentru Regiunea Nord - Vest se propun 
urmatoarele  optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor:  
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Tabel 1.5-2 Regiunea Nord-Vest - Cantitatile totale de namol pe solutii de utilizare/inlaturare (t/an) 

Anul Agricultura Depozite 
Recuperare 
de energie 
(Ciment) 

Recuperare 
de energie 
(incinerator) 

Altele Total 

2016 3.420 29.790 0 0 840 34.050 

2017 4.630 34.640 0 0 1.010 40.280 

2018 7.730 48.020 0 0 1.180 56.930 

2019 8.690 46.890 0 0 1.180 56.760 

2020 9.650 0 27.570 13.770 1.170 52.160 

2030 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

2040 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

Se poate observa ca pentru Regiunea Nord – Vest,  a fost luata in considerare, avand in vederea prezenta 
mai multor fabrici de ciment in regiune,  optiunea ca cca 53% din namolul ganerat, incepand cu anul 2020 sa 
fie co-incinerat la fabricile de ciment, in scopul valorificarii energetice a acestora, 18.5 % sa fie folosit in 
agricultura, 26.3% recuperare de energie (incinerare) si 2.2 % alte optiuni.    

6. Rezultatele analizei de optiuni (sectiunea 6.11) 

In urma evaluarii posibilitatilor de valorificare/eliminare a namolurilor  generate la statiile de epurare  operate 
de Compania de Apa Aries,  s-au analizat urmatoarele optiuni strategice de valorificare/eliminare a 
namolurilor: 

 VALORIFICAREA  IN AGRICULTURA  

 COMPOSTAREA NAMOLURILOR 

 VALORIFICARE ENERGETICA SI MATERIALA PRIN  CO-PROCESAREA LA FABRICA DE 
CIMENT ALESD (se ia in calcul uscarea prealabila a namolurilor) 

Reabilitarea terenurilor degradate nu poate fi privita ca o componenta sustenabila a strategiei de 
management a namolurilor, insa poate oferi oportunitati locale ocazionale de a se folosi cantitati mari de 
namol dintr-o data. 

De asemenea, utilizarea in silvicultura nu reprezinta o optiune stategica de valorificare, datorita suprafetelor 
reduse de aplicare, dar poate aparea ocazional si oportunitatea utilizatii in plantatiile forestiere private. 

In tabelul urmator se prezinta optiunile strategice privind gestionarea namolurilor: 

Tabel 1.5-3 Optiunilor strategice de valorificare/eliminare finala a namolurilor  

Solutie Detalii 

Valorificarea  prin aplicare pe terenuri 
agricole   

Valorificare prin aplicare pe terenuri agricole a namolului stabilizat 
aerobic si deshidradat SU 25%; este necesara identificarea 
fermierilor si a terenurilor adecvate, in conformitate cu legislatia 

Co-procesare la Fabrica de ciment 
Alesd 

Namol uscat 90% SU necesita achizitia unei instalatii de uscare 
namol 

Compostare  Namol 25% SU;  Necesita achizitia de material structurant (deseuri 
verzi) si dezvoltarea unei piete de compost  

Astfel, s-au analizat urmatoarele optiuni: 

OPTIUNE Descrierea optiunii perioada 2021-2050 
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OPTIUNEA 1 

USCARE SI 
VALORIFICARE 

ENERGETICA + 
AGRICULTURA 

Perioada 2021 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi co-procesat la Fabrica de ciment  
Holcim Alesd  

  

OPTIUNEA 2 
COMPOSTARE + 
AGRICULTURA 

Perioada 2022 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat 

OPTIUNEA 3: 100% 
VALORIFICARE IN 
AGRICULTURA 

Perioada 2021 -2050  

 100% din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 

La evaluarea optiunilor s-au aplicat criterii majore si subcriterii, astfel: 

 criteriu major tehnic (caracteriticile statiilor de epurare, cantitatile de namol rezultate, potentiale 
complexitate, durata de implementare, riscuri, constrangeri legale etc); 

 criteriu major privind impactul asupra mediului (cantitatea si calitatea namolului deshidrat, impactul 
asupra mediului, prevederi legislative etc) 

 criteriu major privind componenta sociala (acceptarea solutiei de valorificare, crearea locurilor de 
munca, implicarea sectorului privat etc). 

 criteriu major economic (subcriterii: costuri de transport, costuri de valorificare/tratare/eliminare 
etc,); 

DESCRIERE OPTIUNI 

Optiunea 1: Uscare si valorificare energetica si materiala prin co-procesare in cadrul Fabricii de 
ciment  Holcim Alesd + Agricultura 

In cazul Optiunii  1 se are in vedere ipoteza uscarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii, 
restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu namolurile 
namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare namol cu capacitatea de 3760t/an. Instalatia  de uscare 
va fi amplasata in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii.  

Dupa uscare namolurile avand 90% SU vor fi transportate la Fabrica de ciment Holcim Alesd, in vederea co-
procesarii in cuptorul de clincher.  

In vederea analizarii aceste optiuni s-au purtat discutii cu reprezentantii Fabricii de ciment Holcim Alesd in 
scopul analizarii posibilitatii tehnice, de mediu  si de reglementare in scopul  co-procesarii namolurilor.  

De asemenea,  s-a avut in vedere  cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe terenurile agricole din 
zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea namolurilor. 

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare si achizitia unui echipament de transport namol pe 
teerenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a namolurilor sa fie inchiriat.     

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor 
realiza analize ale calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu 
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prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

In scopul imprastierii namolurilor pe ternurile agricole trebuie realizate probe ale solului pentru a verifica 
continutul de medtale grele din sol. Cantitatile maxime anuale ale metale grele care pot fi introduse in 
solurile cu destinatie agricola si valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe 
care se aplica namoluri si sunt prezentate in Tabelul 1.1 si tabelul 1.2 din OM nr 344/2004.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 1:  
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Optiunea 1  
Uscare si valorificare  
energetica  
+ Agricultura 

Cantitate totala namol generat  

an 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 
t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an  25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 1015 1586 1595 1550 1460 1351 1238 1129 

mc/an 919 1436 1444 1403 1322 1224 1121 1022 

tSU/an 355 555 558 542 511 473 433 395 

Total agricultura  

t/an  1227 2010 2027 1994 1917 1821 1720 1611 

mc/an 1122 1841 1856 1828 1758 1672 1581 1482 

tSU/an 402 648 653 640 611 576 539 501 

%   25 35 35 35 34 33 31 30 

Uscare si co-procesare Fabrica de 
ciment 

Uscare  

t/an  35% SU 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 

% 75 65 65 65 66 67 69 70 

Output uscare  
Co-procesare  
Fabrica de ciment  

tone/an 90%  1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 

  mc/an 90% 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 
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OPTIUNEA 2: COMPOSTARE + AGRICULTURA 

In cazul Optiunii  2 se are in vedere ipoteza compostarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia 
Turzii, restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu 
namolurile namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica realizarea unei statii de compostare namol cu capacitatea de 5230 t/an ce va fi amplasata  
in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii, compostul obtinut urmand sa fie valorificat ca fertilizant pe 
terenuri agricole.  

Tehnologia de compostare analizata este ―compostare intensiva aeroba, in  brazde deschise‖. Compostarea 
aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea temperaturii necesare 
distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in timpul procesului. 
 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiilor de epurare este supus 
proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare (25% SU) care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU. 
 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin retelele comerciale. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 
compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 
mai mica fata de cea a namolului.   

Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta 
pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate 
produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: deseuri de lemn (aschii de lemn, crengi), paie din cereale, 
rapita sau porumb, iarba (verde sau uscata), crengi, frunze uscate si verzi, deseuri verzi. In cadul analizei de 
optiuni s-a considerat utilizarea ca  material structurant a deseurilor de lemn (aschii de lemn) deoarece cca 
70% din acestea  poate fi reintrodus  dupa trecerea compostului prin ciur (fractie cu dimensiunea >25 mm 
rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare.  

Avand in vedere cantitatile de namol care urmeaza sa fie procesate   s-a estimate ca sunt necesare cca 
1500 t/an (7356 mc/an) material structurant.   

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare [presupus] 

 Cantitate[t/an] Volum [mc/an] 

Namol 3.760 3404 

Fractie amestec (paie) 500 4.150 

Fractie amestec (Deseu verde) 1.000 2.850 

Total  5230 10760 

 

Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.230 45% 0,49 
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Pentru  realizarea  statiei de compostare este necesara construirea urmatoarelor zone: 

 zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 zona de realizare amestec namol si deseuri verzi 

 zone de  stocare a amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 zona de amplasare a ciurului  

 zona de stocarea finala a compostului  

 zona pentru tratarea mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 

 
In procesul de compostare este necesara procesarea unui material structurant (deseu verde) in amestec cu 
namolul. O sursa potentiala de deseuri verzi ar putea fi, conform informarii prezentate in anexa 13,  
compania de salubritate care colecteaza deseurile vegetale din Municipiul Turda.  
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  
In vederea analizarii aceste optiuni s-a avut in vedere cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe 
terenurile agricole din zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea 
namolurilor. 

Pentru imprastierea pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Avand in vedere ca utilizarea compostului   din namoluri de epurare nu este reglementata de lege, s-a luat in 

considerare necesitatea realizarii de catre producator de analize privind continutul de metale grele  si de 

asemenea, necesitatea realizarea de investigatii asupra solului referitoare la aportul de nutrienti permis 

(limitare azot)  si continutul de metale grele, de catre fermieri.  

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  analize ale 
calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu prevederile OM 344/2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza 
namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, 
numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc 
minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 2:  
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
Compostare  

Namol SEAU 
Campia Turzii 

t/an  3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 

Material 
stuctural 

t/an  total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

mc/an total 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 

Total input 
compostare t/an   5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 

mc/an  10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 

OUTPUT 
Instalatie 
compostare 

mc/an 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 

t/an 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 

Agricultura 

SEAU Campia 
Turzii 

mc/an 919 1436 1438 1441 1444 1403 1321 1223 

t/an 1015 1586 1589 1591 1594 1549 1459 1351 

SEAU Triteni 
mc/an 106 213 214 216 217 223 230 236 

t/an 112 223 224 226 227 234 241 247 

SEAU Luncani 
mc/an 96 192 193 194 195 201 207 213 

t/an 101 201 202 204 205 211 217 223 

Total Agricultura 
mc/an 1121 1841 1846 1851 1856 1827 1758 1672 

t/an 1227 2010 2015 2021 2026 1994 1917 1821 
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Optiunea 3: Valorificarea intregii cantitati de namol generate in agricultura 

Utilizarea namolului in agricultura reprezinta cea mai complexa optiune.   

La evaluarea optiunii s-au avut in vedere cerintele prevazute de OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in 
agricultura.  

Astfel, conform OM nr 344/2004, pentru implementarea acestei optiuni se au in vedere: 

 Estimarea suprafetelor de teren necesare pentru imprastierea namolurilor avand la baza 
urmatoarele: 

o cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati 

o rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha, avand in vedere continutul de azot al 
namolului 

 testarea calitatii namolurilor (param agronomici, metale grele, HAP, PCB, AOX si dioxine 

 testarea solurilor  

 realizarea de studii agrochimice 

 obtinerea permisului de imprastiere 

 transportul namolurilor si imprastierea namolurilor pe terenuri agricole 

 

Numarul de teste necesare pentru namol se stabileste in functie de cantitatea de substanta uscata 
imprastiata pe sol.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care urmeaza sa fie gestionate , conform Optiunii 3.  

  
  an  2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Cantitate namol generata  

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare 
agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 

t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

tSU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

Total agricultura  

t/an  4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

%   100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Analiza multicriteriala 
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In vederea evaluarii optiunilor  propuse, s-a aplicat analiza multicriteriala  a fiecarei optiuni avand in vedere 
urmatoarele criterii  si notarea acestora cu un punctaj de la 0-5, 5 reprezentant aprecierea cea mai 
favorabila: 

 Disponibilitatea solutiei 

 criterii de mediu 

 criterii tehnice 

 criterii finaciare (analiza optiunilor din punct de vedere al  Valorii nete actualizate a costurilor (VNA) 
care include Costuri de investitie si reinvestitieosturi de operare)  

 criterii sociale 

 constrangeri legale.  

 
In tabelul urmator se prezinta rezultatele analizei VNA pentru optiunile analizate:  

Optiuni Rezultat VNA 

Optiunea 1: Uscare  (co-procesare Fabrica  de ciment Alesd) + Agricultura 5930271 euro 

Optiunea 2 Compostare +  Valorificare agricultura 3798502 euro 

Optiunea 3: Valorificare agricultura 1460533 euro 

 
Se poate observa ca cel mai mic VNA a rezultat pentru Optiunea 3 Valorificare agricultura deoarece costurile 
de investitie pentru acesta optiune sunt mici si dea semenea costutile de operarea sunt mai mici decat in 
cazul celorlalte optiuni.  

 
In urma aplicarii evaluarii multicriteriale pentru fiecare optiune s-au obtinut urmatoarele rezultate:  
 

Optiuni 
Disponibilitatea 
solutiei in zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiare 

Criterii 
sociale 

Constrangeri 
legale  

Total  

Agricultura  3 3 5 5 3 3 
22 

Compostare 5 4 4 4 4 4 
25 

Co-
procesare 
fabrica de 
ciment 
(inclusiv 
uscare) 

4 4 3 3 5 4 
23 

 
 

Asa cum rezulta din tabelul anterior, optiunea cea mai avantajoasa o reprezinta compostarea iar optiunea 
care a obtinut punctajul cel mai mic este agricultura, datorita, in principal, dificultatii de a gasi fermieri si 
terenuri care se preteaza la utilizarea namolurilor,   riscurilor de mediu avand in vedere continutul  potential 
de metale grele si agenti patogeni,  acceptarii reduse in mediul social si  constrangerilor legale cu privire la  
calitatea terenurilor, calitatea solului, namolului, realizarea de studii agrocimice si obtinerea permiselor de 
imprastiere, in conformitate cu OM nr 344/2004.  

Prin compostare se elimina in totalitatea riscurile generate de prezenta agentilor patogeni si, deoarece nu se 
mai impun conditiile legate de teren cu privire la pH, panta terenurilor, protectia  surselor de apa  si tipurile 
de culturi, sunt sanse mult mai mari sa se identifice fermieri si terenuri disponibile.  Raman insa valabile, in 
conformitate cu prevederile OM nr 344/2004, conditiile  cu privire la continutul de metale grele din sol si din 
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compost si realizarea studiilor agrochimice avand in vedere limitarea continutului de azot din sol, in sarcina 
fermierilor.  

 

 

Tabel 1.5-4 Analiza multicriteriala a optiunilor de gestionare a namolurilor 

Optiuni  Disponib 
solutiei in 
zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiar
e 

Criterii 
sociale 

Constrange
ri legale 
/institutional
e 

Total  

Optiunea 1  

Uscare si 
valorificare 

energetica + 
Agricultura 

4 4 3 5 4 4 24 

Optiunea 2 
Compostare + 

Agricultura 
5 

4 4 4 4 4 
25 

Optiunea 3 
Valorificare in 

agricultura 

3 3 5 3 3 3 
20 

Se poate observa ca Optiunea 2: Compostare+Agricultura este cea mai avantajoasa avand in vedere al 
criteriile aplicate obtinand punctajul maxim. Optiunea 2 demonstreaza ca este eficienta compostarea  si 
valorificarea in agricultura. 

Pentru implementare acestei optiuni este necesara achizitia unei statii de compostare a namolurilor.   

Strategia de gestionare a namolurilor propusa prin proiect  

Conform analizei  prezentata anterior,  avand in vedere rezultatele analizei de optiuni , prezentate detaliat  in 
sectiunea  5.9, Strategia de gestionare a namolurilor rezultate in cadrul statiilor de epurare  gestionate de 
OR, este urmatoarea:   

Perioada 2022 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat  

In tabelul urmator se prezita cantitatile de namol ce vor fi gestionate conform Strategiei:    
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
Compostare  

Namol SEAU 
Campia Turzii 

t/an  3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 

t/zi  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

mc/zi  9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

  t/an  paie 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Material de 
structurare  

mc/an paie 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 

t/an  deseu 
verde 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

mc/an deseu 
verde 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 

t/an  total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

mc/an total 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 

t/zi total 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 

mc/zi total 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 

Total input 
compostare t/an   5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 

mc/an  10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 

t/zi  14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 

mc/zi  29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 

OUTPUT Instalatie 
compostare 

mc/an 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 

t/an 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 

t/zi  13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 

mc/zi  8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 

Agricultura  

SEAU Campia 
Turzii 

kgSU/zi 972 1519 1522 1525 1528 1484 1398 1295 

t SU/an 355 555 556 557 558 542 510 473 

mc/an 919 1436 1438 1441 1444 1403 1321 1223 

t/an 1015 1586 1589 1591 1594 1549 1459 1351 

SEAU Triteni kgSU/zi 67 135 135 136 137 141 145 149 
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

t SU/an 25 49 49 50 50 51 53 54 

mc/an 106 213 214 216 217 223 230 236 

t/an 112 223 224 226 227 234 241 247 

SEAU Luncani kgSU/zi 61 121 122 123 124 127 131 134 

t SU/an 22 44 45 45 45 46 48 49 

mc/an 96 192 193 194 195 201 207 213 

t/an 101 201 202 204 205 211 217 223 

Total Agricultura  kgSU/zi 1100 1775 1780 1784 1788 1753 1674 1578 

tSU/an 402 648 650 651 653 640 611 576 

mc/an 1121 1841 1846 1851 1856 1827 1758 1672 

t/an 1227 2010 2015 2021 2026 1994 1917 1821 
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Conform acestei optiuni 65-70% din namolul generat va fi compostat in cadrul Statiei de compostare 
propusa, amplasata in cadrul SEAU Campia Turzii si 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in 
agricultura.  

Prin implementarea strategie namolurile generate vor fi gestionate astfel: 

 70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi compostate 

 25-30% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi valorificate in agricultura (35% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Tritenii de Jos vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Luncani vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

Pentru implementarea optiunii este necesara achizitia unei statii de compostare si achizitia unui 
echipament de transport namol pe terenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a 
namolurilor sa fie inchriat.  

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in 
cadrul statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia turzii, in amestec cu 
deseuri verzi.  

Capacitatea statiei de compostare va fi de 5260 t/an (10760 mc/an). Prin compostare se obtin 3100 t/an 
(4800 mc/an) 

  Avantaje compostare 

 reducerea volumului  de material care trebuie transportat pe terenuri agricole fata de amplicarea 
directa a namolului ne-compostat  

 posibilitatea stocarii si utilizarii la mult timp dupa ce a fost produs 

 asigura imprastierea usoara pe terenuri agricole avand in vedere continutul redus de apa 

 se asegura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un produs cu o compozitie 
stabila, cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol 

 controlul continutului de nutrienti in scopul respectarii conditiilor de aplicare pe terenuri si 
cerintele  plantelor  

 eliminarea agentilor patogeni inainte de utilizare 

 daca in procesul de compostare se utilizeaza deseuri verzi  in amestec cu namol pentru a obtine 
un raport optim C/N,   se reduc costurile de tratare/eliminare a acestor deseuri verzi  

Prin compostare se elimina in totalitatea riscurile generate de prezenta agentilor patogeni si, deoarece nu 
se mai impun conditiile legate de teren cu privire la pH, panta terenurilor, protectia  surselor de apa  si 
tipurile de culturi, sunt sanse mult mai mari sa se identifice fermieri si terenuri disponibile.  Raman insa 
valabile, in conformitate cu prevederile OM nr 344/2004, conditiile  cu privire la continutul de metale grele 
din sol si din compost si realizarea studiilor agrochimice avand in vedere limitarea continutului de azot din 
sol, in sarcina fermierilor.   

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
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necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului 
sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi (lemn, crengi, frunze verzi, etc) – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu 
namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

Avand in vedere ca utilizarea compostului   din namoluri de epurare nu este reglementata de lege, s-a 
luat in considerare necesitatea realizarii de catre producator de analize privind continutul de metale grele  
si de asemenea, necesitatea realizarea de investigatii asupra solului referitoare la aportul de nutrienti 
permis (limitare azot)  si continutul de metale grele din sol, de catre fermieri.  

Astfel, pentru imprastierea pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind 
continutul de metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind 
protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole 
sau va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si 
substrat ghivece.  

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor 
realiza analize ale calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu 
prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM 
nr 344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, 
textura soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De 
asemenea, s-a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca 
imprastierea sa fie de maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si 
toamna, este necesar sa se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a 
namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice 
si, numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile 
cu risc minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
 
In conformitate cu prevederile OM  nr. 344/2004, in vederea imprastierii namolurilor pe terenurile agricole 
Producatorii de namoluri trebuie sa furnizeze utilizatorului de namol, cu regularitate, informatii privind 
disponibilul de namol si caracteristicile namolului, conform urmatorilor indicatori de caracterizare:  

 pH;  

 umiditate;  
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 pierdere la calcinare;  

 carbon organic total;  

 azot;  

 fosfor;  

 potasiu;  

 metale grele: cadmiu; crom; cupru; mercur; nichel; plumb; zinc.  

Numarul de probe se stabileste in functie de cantitatea de  SU de namol imprastiata pe terenuri agricole.  

Pentru namolul folosit in agricultura se vor realiza urmatoarele teste (conform OM 344/2004): 

 parametrii agronomici (SU, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO)  

 metale grele  

 AOX, PAH, PCB   

 Dioxine  

  

Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe:  

   terenurile folosite pentru pasunat;  

   terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;  

   terenurile destinate culturii legumelor;  

   terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul recoltarii.  

In scopul imprastierii namolurilor pe ternurile agricole trebuie realizate probe ale solului pentru a verifica 
continutul de medtale grele din sol. Cantitatile maxime anuale ale metale grele care pot fi introduse in 
solurile cu destinatie agricola si valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile 
pe care se aplica namoluri si sunt prezentate in Tabelul 1.1 si tabelul 1.2 din OM nr 344/2004.  

Conform OM nr 344/2004, pentru valorificarea namolului se au in vedere: 

 Estimarea suprafetelor de teren necesare pentru imprastierea namolurilor avand la baza 
urmatoarele: 

o cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati 

o rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha, avand in vedere continutul de azot al 
namolului 

 testarea calitatii namolurilor (param agronomici, metale grele, HAP, PCB, AOX si dioxine 

 testarea solurilor  

 realizarea de studii agrochimice 

 obtinerea permisului de imprastiere 

 transportul namolurilor si imprastierea namolurilor pe terenuri agricole 

 

Numarul de teste necesare pentru namol se stabileste in functie de cantitatea de substanta uscata 
iprastiata pe sol.  

Dotari tratarea namolurilor in cadrul statiilor de epurare 

SEAU Luncani 
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In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi 

valorificate direct in agricultura.  Capacitatea statiei de epurare va fi de 2600 l.e. s va deservi localitatile 

luncani si Gligoresti. Procesul de epurare propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu 

eliminarea azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 

supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Tritenii de Jos 

In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi 

valorificate direct in agricultura.  SEAU  Tritenii de Jos va deservi Aglomerarea Tritenii de Jos, respective 

aglomerarile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. Capacitatea statiei de epurare va fi de 2800 l.e. si va 

deservi aglomerarea Tritenii de Jos (localitatile tritenii de Jos si Tritenii de Sus). Procesul de epurare 

propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-stabilizarea 

namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 
supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Turda-Campia Turzii 

Statia de Epurare Turda - Campia Turzii a fost dimensionata pentru a prelua apele uzate din intreg 

Clusterul Turda, respectiv 110000 locuitori echivalenti. SEAU Turda Campia Turzii  a fost reabilitata in 

cadrul Proiectului finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013.  

Linia de tratare a  apei, formata din: treapta mecanica preliminara, statie de receptie ape uzate vidanjate; 

treapta mecanica; treapta biologica de epurare cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si defosforizare 

biologica a apelor uzate, instalatie dozare reactivi: pentru precipitarea fosforului este prevazuta dozarea 

solutiei de clorura ferica. 

Linia de tratare a namolului este formata din: Bazin de preingrosare namol de sedimentare gravitationala;  

Ingrosator mecanic namol exces, Statie de pompare ―apa de namol, Fermentatoare de namol-

metantancuri, bazin stocare namol fermentat; Instalatie de deshidratare namol: instalatie tip filtru - presa 

cu banda (concentratia namolului la iesirea din  instalatie va fi 24-26 % S.U), instalatie de cogenerare 

entru producere de energie electrica-energie termica si /sau in central termica, cu utilizarea biogazului din 

fermentatoare. 

Statia de compostare SEAU Campia Turzii  (5260 t/an) 

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in 
cadrul statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia turzii, in amestec cu 
deseuri verzi.  

Statia de compostare a fost dimensionata pentru urmatoarele capacitati: 

Tabel 1.5-5Dimensionare Statie de Compostare 
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Parametru Namol Deseu verde amestec Total 

 t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi 

Input 3760 10.3 3404 9.3 1500 4.1 7356 20.15 5260 14.4 10760 29.45 

Output  3100 8.4 4800 13.1 

Compostarea este o metoda biochimica de stabilizare a namolurilor din apele uzate pentru a putea fi 
folosite ca produse de imbunatatire a calitatii solurilor. Se poate folosi ca ingrasamant in agricultura, 
pentru controlul eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea 
pamantului. 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiei de epurare Campia 
Turzii este supus proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare care 
au loc in treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU; namolurile  obtinute nu au miros sau 
acesta este insesizabil. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului 
sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi[lemn, crengi, frunze verzi, etc] – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu 
namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

 

Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
 
 

Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.260 45% 0,49 

 
Statia de epurare va fi operabila 24 h/zi , respective 350 zile/an echipamente/procese tratarea biologica si 

8 h/zi, 1 schimb/zi,  260 zile/an manipulare materiale si mentenanta. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul 

de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o 

umiditate mai mica fata de cea a namolului.  Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un 

amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand 

procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 
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Pentru dimensionarea  instalatiei s-a presupus  ca  pentru compostare vor fi utilizate cca 500 t.an paie si 

1000 t/an alte deseuri verzi. 

Astfel, in urma celor prezentate mai sus avem urmatoarele cantitati necesare a fi introduse in fluxul 

tehnologic: 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare in instalatia de compostare intensiva  INPUT 

Material Cantitate  

(t/an) 

Volum 

(mc/an) 

Apa (%) Densitate 

(t/mc) 

Namol 3.760 3404 65% 1.1 

Fractie structurala: Paie  500 4.506 

30% 0.21 Fractie structurala: Deseu verde (lemn 

tocat, frunze uscate, iarba, rumegus) 
1.000 2.850 

Total  5260 10760 55% 0.49 

Pentru a fi imprastiat pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul 
de metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului 
si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (prezentate in tabelul 1-64) 

Pentru irigarea brazdelor se vor utiliza 1200 mc/an apa.  

Etapele procesului de compostare: 

 Amestecul namolului cu materialul de umplutura; 

 Descompunerea, aerarea amestecului prin insuflare de aer si mecanic prin intoarcerea brazdelor; 

 Maturarea - permite desfasurarea fenomenului de stabilizare a namolului si racirea compostului; 

 Rafinarea sau sitarea pentu indepartarea materialului nebiodegradabil; Fractia grosiera rezultata 

de la ciur este recirculata prin reintroducerea in procesul de compostare ca fratie structurala in 

noile brazde sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor;   

 Depozitarea temporara;  

 Valorificarea. 

Flux  tehnologic 

La intrarea in statie deseul verde care urmeaza sa fie folosit ca material de amestec va fi tocat cu ajutorul  

tocatorului si  transportat cu ajutorul incarcatorului frontal sau cu tractorul dotat cu furci si cupa pe 

platforma de depozitare temporara, dimensionata pentru stocarea a 840 mc deseu verde, timp de 28 de 

zile. Suprafata platformei va fi de 300 mp. Inaltimea maxima a gramezii va fi de 3.2 m. 

Pentru amestecare namolului si mateialul de amestec (deseuri verzi), pe platforma exterioara betonata se 

vor forma 2 brazde  cu dimensiunea de 30 m lungime, cca. 4,0 m latime si cca. 1,9 m inaltime. 

Construirea gramezilor se va face prin asezare in partea de jos a fractiilor de amestec (voluminoase si 

mai uscate) dupa care se vor aseza in straturi de namol alternativ cu  deseu verde, pana la atingerea 

inaltimii proiectate. 
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Dupa construirea brazdei materialul se va omogeniza printr-o trecere cu ajutorul tractorului si a 

intorcatorului de brazda si apoi se va muta ininteriorul  halei inchise  cu ajutorul incarcatorului frontal si a 

tractorului. 

In fiecare saptamana, in interiorul halei, se va construi cate o brazda de amestec cu  lungimea de  cca. 

35 m, latime cca. 4,5 m si inaltime maxima la varf cca. 2,3 m.  

Volumul de material de amestec pe o brazda va fi de cca 225 mc. 

Pentru a stimula compostarea intensiva si maturarea brazdele vor fi aerate  cu ajutorul ventilatoarelor iar 

pe parcursul procesului se va masura temperatura.   

Brazdele sunt rasturnate si amestecate periodic in timpul procesului de compostare in vederea aerarii 

mecanice.Fiecare brazda se va intoarce o data pe saptamana pe perioada de compostare intensiva prin 

mutarea acesteia inspre dreapta (pe amplasamentul invecinat) cu ajutorul cu intorcatorului de brazde cu 

stocare laterala. Cand este necesar brazdele se vor umezi cu ajutorul sistemului de irigare montat in hala, 

de regula inainte de a se intoarce brazdele. 

Rata procesului de biodegradare este controlata de aerare, umiditate si procesul mecanic de intorcere a 

brazdelor. Procesul de compostare poate fi  controlat si accelerat de: 

 Aerarea fortata care  furnizeaza suficient oxigen conform cerintei  si care in acelasi timp  

furnizeaza mecanismul de control al mirosurilor 

 Intoarcerea brazdelor de compost care contribuie la amestecarea materialului si cresterea aerarii 

in material;  

Procesul de compostare intensiva va dura 28 de zile iar procesul de maturare aerata 28 de  zile. Intregul 

proces dureaza 56 zile.  

Dupa cele 8 saptamani de compostare, compostul pe brazda cu nr. 8 (prima brazda formata) va fi trecut 

prin ciurul rorativ de rafinare de unde fractia fina (< 25 mm)  se va muta in hala de stocare temporara a 

compostului cu suprafata de 384.47mp, iar cea grosiera se va folosi ca si fratie structurala in noile brazde 

sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor. 

Compostul obtinut (13.3 mc/zi) va fi stocat in sopronul acoperit de stacare compost, cu suprafata de 400 

mp, sopronul fiind dimensionat pentru stocarea timp de 92 zile a unei cantitati de cca 1223.31 mc 

(inaltimea maxima a gramezii de 3.5 m). 

Compostul va fi comercializat  ca fertilizant pe terenurile agricole in vrac sau comercializat, ambalat in 

saci.   

Pentru  proiectarea statiei de epurare se au in vedere urmatoarele cerinte: 

 Zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 Amestecarea mecanica namolului si a deseurilor verde 

 Stocarea amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 Zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 Trecerea prin ciur a materialului (dimensionarea ciurului depinde de cerintele de utilizare, fractia 

fina se comercializeaza iar fractia grosiera se recicleaza in procesul de compostare ca material 

de structurare)  
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 Stocarea finala a compostului  

 Controlul mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru asigurarea functionarii statiei de compostare se vor realiza urmatoarele:  

 Hala inchisa si acoperita cu tabla pentru stocarea temporara a namolului dimensionata pentru 

stocarea temporara a cantitatii de namol necesara pentru formarea brazdelor de compostare (14 

zile, cca 144.22t, 131 mc) cu suprafata S=100 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru depozitarea temporara a  fractiei structurale de amestec 

(paie, deseuri lemn, iarba, frunze, alte deseuri verzi), pentru o perioada de 28 zile, cca 840mc; 

Suprafata platforma S=300 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru amestecarea fractiilor de namol si deseu verde S=2050 mp 

 Hala inchisa compostare cu suprafata de 2200 mp si inaltimea de 5 m, dimensionata pentru 

amplasarea a 8 brazde de compostare; 

Hala va fi dotata cu urmatoarele:  

o Sistem de control temperatura brazde – 8 senzori de temperatura fara fir care se vor 

introduce in materialul din brazde; 

o Sistem de irigare montat in hala pentru 7 brazde 

o Sistem de aerare in sistem depresionar a brazdelor (extragere aer din hala prin brazde) 

controlat prin SCADA,  prin conducte pozitionate in pardoseala de beton, conectate la 

Biofiltru de neutalizare a mirosurilor - 1 ventilator de min. 3,0kW/brazda; Ventilatoarele au 

interiorul din  inox si carcasa exterioara aluminiu; 

o Sistem ventilatie in sistem depresionar a halei (1 ventilator de cca. 45kW) (pentru 

extragerea aerului viciat) conectat la Biofiltru de neutalizare a mirosurilor; Tubulatura in 

interiorul halei pentru extractia aerului viciat din hala  

o Sistem de filtrare a aerului – Biofiltru prevazut cu sistem de spalare a aerului; Min. 3,5 

schimburi de aer/ora a halei de compostare; cca. 50.000 mc/h 

Biofiltru are o suprafata de cca. 340 mp; inaltimea materialului biofiltrant este de min. 

2,00m; patul biofiltrant este format din fractie grosiera in partea inferioara diametru 

cca.40-80 mm si h=0,5m; fractie fina in partea superioara cca. 20-40 mm si hcca=1,5 m 

o Intorcator de brazde (pentru omegeniarea materialului); intorcator cu stocare laterala ( 

pentru  interiorul halei) 

o Container monitorizare proces tehnologic (PC, monitor si program vizualizare) 

o Conductele de aerare(1 linie/brazda) au o distributie omogena a aerului (inceput 

conducte fata de sfarsit conducta) de +/-15%  

 Sopron acoperit de stocare a compostului cu suprafata de 400 mp; 

 Rigole si camin colectare levigat si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

 Rigole si camin colectare ape pluviale si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 70 / 1110 

epurare existente 

Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 

 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole 
sau va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si 
substrat ghivece.  
Managementul reziduurilor de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea 
mecanica, deznisipator si separator de grasimi 

Retinerile de la gratare, spălate şi compactate, precum si nisipul retinut spalat si deshidratat, vor fi 
încărcate în containere care sa poata fi imediat evacuate şi transportate la depozitele de deseuri 
conforme.  

Containerele, furnizate de asemenea în cadrul proiectului vor fi amplasate  in interiorul cladirii, vor fi 
acoperite corespunzător pentru a preveni răspândirea mirosului şi vor fi prevăzute cu urechi de ridicare 
pentru a permite încărcarea adecvată în camioane. Va fi asigurat spaţiu suficient pentru a aşeza două 
containere cu o capacitate minimă de 1 m3 fiecare la unitatea de spălare si compactare a materialelor 
reţinute de grătare în zonele de descărcare. 

Grasimile retinute vor fi descarcate intr-un camin colector de grasimi de unde vor fi indepartate cu 
vidanja. Amplasamentul caminului colector de grasimi va fi accesibil pentru vehiculul de colectare 

Reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, 
deznisipator si separator de grasimi se recomanda a se elimina astfel: 

 Grasimile vor fi predate firmelor autorizate in valorificarea/eliminarea acestui tip de deseuri ; 

 Reziduurile reprezentate de retinerile de la gratare dese, gratarele rare si retinerile de nisip vor 
fi transportate la depozitele de deseuri conforme; 

 Reziduurile rezultate din curatatea retelelor de canalizare si caminelor vor fi transportate la 
depozitele de deseuri conforme. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a 
retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi. 

In tabelele urmatoare se prezinta cantitatile de retineri de gratare, nisi psi grasimi rezultate de la statiile 
de epurare realizate prin proiect: 

 

SEAU Reziduuri U.M. Valoare 

SEAU Luncani Volumul mediu 
zilnic al retinerilor 
gratare dese 
compactate m³ / zi 0.012 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor  
gratare rare 
compactate m³ / zi 0.04 
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Cantitatea medie 
de nisip separat kg/zi 25 

Cantitatea maxima 
de nisip separat kg/zi 76 

Volumul zilnic de 
grasimi retinute m³/zi 0.014 

SEAU Tritenii de 
Jos 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor 
gratare dese 
compactate m³ / zi 0.014 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor  
gratare rare 
compactate m³ / zi 0.04 

Cantitatea medie 
de nisip separat kg/zi 28 

Cantitatea maxima 
de nisip separat kg/zi 85 

Volumul zilnic de 
grasimi retinute m³/zi 0.016 

 
Costul cu eliminarea reziduurilor din cadrul Statiilor de epurare realizate prin proiect a fost inclus in 
costurile de operare  ale statiilor de epurare.  

 
Planul de actiune pentru implementarea Strategiei  namolurilor 

 
 
Nr 
crt. 

Activitate/Rezultate Inceperea 
activitatii 

Finalizarea 
activitatii 

Entitatea 
responsabila 

1 

Activitate: 
Aprobarea Strategiei de management a 
namolurilor si a Planului de actiuni 

Septembrie 
2017 

- SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES/ ADI 
APA  

Rezultate asteptate: 
Implementarea Strategiei de management a 
namolurilor si a Planului de actiuni 
implementare  

2 

Activitate: 
Efectuarea de analize a namolurilor pentru 
stabilirea compozitiei si caracteristicilor 
namolurilor  

Septembrie   
2017  

Conform 
solutiilor de 
valorificare 
aplicate  

SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES  

Rezultate asteptate: 
Rapoarte de analiza privind compozitia si 
caracteristicile namolurilor  in scopul acceptarii 
namolurilor,  conform Strategiei de gestionare 

4 

Activitate: Nominalizarea persoanelor  implicate 
in gestionarea namolurilor, stabilirea 
responsabilitatilor si elaborarea procedurii 
privind gestionarea namolurilor, in conformitate 
cu Strategia de gestionare a namolurilor 
aprobata  

Semestrul II 
2020 

Decembrie 
2020 

SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 

Rezultat obtinut: Asigurarea implementarii 
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Nr 
crt. 

Activitate/Rezultate Inceperea 
activitatii 

Finalizarea 
activitatii 

Entitatea 
responsabila 

Strategiei 

5 

Activitate: Identificarea fermierilor care doresc 
utilizarea namolurilor pe terenuri agricole, 
situate in vecinatatea SEAU Tritenii de Jos,  
SEAU Luncani si SEAU Campia Turzii 

Semestrul II 
2020 

Permanent SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 

Rezultat: gestionarea namolurilor in confomitate 
cu strategia  

6 

Activitate: Intocmirea unei stategii de 
comercializare a compostului, efectuarea de 
campanii de informare 

Semestrul II 
2020 

Decembrie 
2020/ 
actualizare ori 
de cate ori este 
necesar 

SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES / ADI 
APA  

Rezultat: Dezvoltarea unei piete de 
comercializare a compostului 

7 

Activitate: Instruirea personalului implicat in 
activitatea de gestionare a namolurilor 

Semestrul II 
2020 

Decembrie 
2020 

SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 

Rezultat: Operarea instalatiei de compostare, 
conform Regulamentului de operare  

8 

Activitate: Intocmirea registrului  privind 
gestionarea namolurilor care sunt valorificate 
pe terenuri agricole, ce sa cuprinda 
urmatoarele informatii:  
1. cantitatile de namoluri generate;   
2. rezultatele buletinelor de analiza privind 

compozitia si caracteristicile 
namolurilor; 

3.  tipul de tratament efectuat;  
4. conformarea calitatii namolului cu 

cerintele de valorificare in agricultura; 
5. rezultatele buletinelor de analiza privind 

compozitia si caracteristicile 
namolurilor; 

6. date privind Studiul agrochimic 
7. cantitatea de namol valorificata in 

agricultura 
8. compania care a realizat imprastierea 

namolurilor pe terenuri agricole 
9. numele si adresa destinatarului, 

localizarea amplasamentului 

Semestrul I 
2021 

Permanent SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 

Rezultat asteptat: Registre de evidenta  a 
namolului valorificat 
 

9 

Activitate: Intocmirea registrului  privind 
gestionarea namolurilor compostate care sa 
cuprinda urmatoarele informatii:  
10. cantitatile de namoluri inregistrate la 

intrarea in statia de compostare;  
11. cantitatile de deseuri verzi inregistrata 

la intrarea in statia de compostare  
12. rezultatele buletinelor de analiza privind 

compozitia si caracteristicile 
namolurilor; tipul de tratament efectuat;  

Semestrul II 
2020 

Permanent SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 
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Nr 
crt. 

Activitate/Rezultate Inceperea 
activitatii 

Finalizarea 
activitatii 

Entitatea 
responsabila 

13. cantitatea de compost obtinuta; 
14. rezultatele buletinelor de analiza privind 

compozitia si caracteristicile 
compostului; 

15. cantitatea de compost comercializata;  
16. date privind transportul compostului  
17. numele si adresa destinatarului.  

Rezultat asteptat: Registre de evidenta  a 
compostului comercializat 
 

10 

Dezvoltarea activitatii de achizitionare  a 
deseurilor verzi pentru compostare 

Semestrul II 
2020 

Permanent SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES  

Asigurarea cantitatilor de deseuri verzi 
necesare pentru compostare  

11 

Activitate: Obtinerea avizelor necesare pentru 
transportul namolurilor/compostului  cu vehicule 

Semestrul II 
2020 

Permanent  SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES  

Rezultat: efectuare transportului 
namului/compostului, in conformitate cu 
reglementarile legale in vigoare 

12 

Activitate: Intocmirea graficului de realizare a 
lucrarilor de verificare periodica a 
autovehiculelor de transport namol/compost  

Decembrie 
2020 

Permanent SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES Rezultat: Efectuare transportului 

namolurilor/compostului in conditii de siguranta 

13 

Activitate: dezvoltarea activitatii de 
comercializarea a compostului 

Semestrul II 
2020 

Permanent SC SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES / ADI 
APA  

Rezultat: Valorificarea compostului  

14 

Activitate: Evaluarea si  monitorizarea costurilor 
operationale  inregistrate cu  obtinerea si 
comercializarea compostului/ valorificarea in 
agricultura   

Semestrial, 
incepand cu 
data punerii 
in operare a 
investitiilot 
(Statie 
compostare 
si statii de 
epurare) 

Permanent  SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES / ADI 
APA  Rezultate asteptate: Stabilirea/ajustarea 

tarifului avand in vedere costurile reale  
inregistrate cu implementarea Strategiei 
Namolurilor  
 

15 

Activitate: 
Monitorizarea stadiului implementarii Planului 
de actiune  pentru gestionarea namolurilor 
gestionare a namolurilor 

Semestrial, 
incepand cu 
Ianuarie 
2020 

Permanent  SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 

Rezultate asteptate: 
Gestionarea namolurilor inconformitate cu 
Strategia namolurilor  

16 

Activitate: Intocmirea Rapoartelor de 
monitorizare privind gestionarea namolurilor si 
stadiul implementarii Strategiei; Formularea de 
propuneri de imbunatatire a activitatii de 
management al namolurilor 

Semestrial, 
incepand cu 
Ianuarie 
2021 

Permanent  SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES 
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Nr 
crt. 

Activitate/Rezultate Inceperea 
activitatii 

Finalizarea 
activitatii 

Entitatea 
responsabila 

Rezultat urmarit: Implementarea Strategiei 
privind managementul  namolurilor  

17 

Activitate: Verificarea si aprobarea Rapoartelor 
de monitorizare privind stadiul implementarii 
Strategiei  de catre factorii de conducere; 
Formularea de decizii de imbunatatire a 
activitatii de gestionare a namolurilor 

Semestrial, 
incepand cu 
semestrul I 
2021 

Permanent  SC 
COMPANIA 
DE APA 
ARIES / ADI 
AVA  

Rezultat: Asigurarea implementarii Strategiei 

 
 
 

1.6 INVESTITIA PROPUSA 

Investitia propusa pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 
in Regiunea Turda – Campia Turzii ce vor deservi UAT-urile Aiton, Calarasi, Campia Turzii, 
Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Turda, Tureni, Tritenii de Jos, 
Viisoara se va desfasura intr-o perioada cuprinsa intre 18 si 42 luni, la care se adauga 36 luni 
perioada de notificare a defectelor. 
 
Modernizarea si extinderea retelelor este prezentata detaliat in Capitolul 9 al Studiului de 
Fezabilitate. Acestea au fost selectate pe criterii tehnico-economice cu scopul de a furniza apa 
potabila la toti locuitorii localitatilor si de a colecta si trata apele uzate. 
 
Proiectul respecta „Regulamentul general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor 
activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, judetul Cluj‖ emitent Consiliul judetean 
Cluj (1995) asigurand alimentarea cu apa a localitatilor din ariile naturale protejate existente, 
conform standardelor uniunii europene, cat si colectarea apelor uzate, contribuind astfel la 
reducerea poluarii apelor din siturile respective (si nu numai). Constructia de retele de utilitati 
publice (alimentare cu apa si colectare apa uzata) este un mod de ocupare/ utilizare a 
terenurilor din zonele naturale protejate ale judetului Cluj acceptat prin regulamentul mai sus 
mentionat (art 5). Mai mult asigurand alimentarea cu apa ajutam respectarea conditionalitatii 
regulamentului pentru constructiile noi ce trebuie sa aibă asigurate conditiile salubre de 
alimentare cu apa si canaliare (Art 16). Mentionam ca pentru a realiza investitiile proiectului, 
pentru tronsoanele care se intersecteaza cu zonele naturale protejate, nu se va prejudicia 
cadrul natural, nu se vor taia arbori sau arbusti. 
 
Elaborarea solutiilor cuprinse in prezentul Studiu de Fezabilitate a pornit de la conditiile impuse 
de tratatul de aderare la UE, respectiv de conditiile de conformare impuse prin directivele de 
apa si apa uzata. Aceste conformari au fost coroborate cu prevederile Master Planului actualizat 
la inceputul anului 2017 de Romair Consulting. 
Concret, actualizarea Master Planului a luat in considerare noua componenta a ADI AVA, 
precum si dezvoltarile prezente si viitoare ale tuturor zonelor/localitatilor din aria de operare a 
CAA. Astfel, s-au indicat toate localitatile cu peste 50 locuitori ce necesita a fi conformate in 
privinta sistemelor de alimentare cu apa si s-au redefinit aglomerarile de apa uzata, 
identificandu-se aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti ce necesita a fi conformate in 
privinta colectarii si tratarii apelor uzate. 
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Urmare a celor de mai sus, s-a procedat la elaborarea analizei de optiuni care sa indice 
posibilitatile de furnizare a unui debit la sursa suficient pentru intreaga arie de operare, de 
tratare a apei brute, precum si posibilitatile de epurare a apelor uzate din diferite aglomerari in 
statii locale sau regionale. In plus, s-a identificat necesitatea reabilitarii retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare in scopul eliminarii interventiilor frecvente, a pierderilor de apa si respectiv 
a infiltratiilor. 
 
In baza celor de mai sus, s-au conturat investiile detaliate in capitolul 9 al prezentului Studiu de 
Fezabilitate. Sintetic, indicatori tehnici si de performanta ai proiectului sunt inscrisi in capitolul 
9.2 Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta. 
 
Coordonarea implementarii investitiilor va fi realizata prin solutiile tehnice detaliate ce vor fi 
elaborate la faza Proiect Tehnic. In aceasta faza se propune impartirea investitiilor pe contracte 
de lucrari astfel incat sa se poata realiza in timpul alocat toate investitiile si in acelasi timp sa 
existe o coordonare foarte buna intre ofertantii castigatori ai fiecarui contract.  
Astfel, se propune executia tratarilor, a aductiunilor si rezervoarelor si statiilor de pompare 
aferente aductiunii in caontracte distincte, executia retelelor de alimentare cu apa si canalizare 
in municipiul Turda sa fie impartite in doua contracte diferite, pe zona de nord si zona de sud, 
executia retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Campia Turzii alt contract, iar 
executia retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-uri sa fie grupate in contracte 
distincte, selectate pe criterii economice si geografice. Fiecare Antreprenor va eficientiza 
executia lucrarilor astfel incat sa respecte termenul de executie si sa evite cat se poate sa 
izoleze anumite zone pentru perioade lungi de timp.  
 
Executia lucrarilor se va face pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 si 2020, urmand o perioada 
de 3 ani in care se va asigura perioada de notificare a defectelor. 
 
La aceasta faza, de Aplicatie de Finantare si Studiu de Fezabilitate, au fost propuse investitii pe 
terenuri publice a Consiliului Judetean Cluj si al UAT-urilor componente ADI AVA. Toate 
terenurile sunt puse la dispozitia proiectului asa cum se arata si in Analiza Institutionala 
elaborata. 
Sustinerea Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Aries S.A. Turda si a autoritatilor 
locale din timpul elaborarii Aplicatiei de Finantare trebuie sa se extinda pe toata perioada 
implementarii proiectului. 
In continuare este prezentata investitia propusa, pe componente investitionale: 
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Tabel 1.6-1: Indicatori fizici de realizat pentru sistemul de alimentare cu apaziti 

Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

SZA Turda  Turda 
(48.261 loc) 

Turda  Rețea de distribuție apă potabilă: 36647.45 m 
Aducțiune: 2148.45 m +1936 m(3) 
Rezervoare înmagazinare: 1x200mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
13420.92 m 
Aductiune: 2576.71 m 
Statii de tratare apa: 2 buc (4) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
SCADA – 1 buc 

 Cornesti (779 loc) Mihai Viteazu Rețea de distribuție apă potabilă: 1811.2 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x200mc 

Statii de pompare retea: 1 buc 

 Mihai Viteazu 
(4.180 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 6366.72 m 
Aductiune: 9348.19 m5 
 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 2711.65 
m 
 

 Cheia  
(532 loc) 

  

 Bogata  
(924 loc) 

Calarasi  Rețea de distribuție apă potabilă: 1236.35 
m 
 

 Sandulesti (649 
loc) 

Sandulesti  Rețea de distribuție apă potabilă: 1397.43 
m 
Aducțiune: 4712.48 m6 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune: 2 buc 
 

 Copaceni (1.261 
loc) 

  

 Tureni  
(974 loc) 

Tureni  Rețea de distribuție apă potabilă: 8808.01 
m 
Aducțiune: 17839.18 m7 

                                                
2
 Pentru fiecare localitate este specificat in paranteza nr populatiei la 2015 

3
 Aductiune – reabilitare conducta colectoare puturi 

4
 Idem (5) 

5
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Mihai Viteazu, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

6
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Sandulesti, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

7
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tureni, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ceanu Mic 
(403 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 6849.65 
m 

 Comsesti (257 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 5029.56 
m 
Statii de pompare retea: 3 buc 

 Martinesti 
(397 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 4054.80 
m 

 Micesti (357 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 
11690.81 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Aiton 
(667 loc) 

Aiton  Aductiune: 9079.9 m8 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 

 Rediu (527 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 
10150.20 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ploscos  
(344 loc) 

Ploscos Rețea de distribuție apă potabilă: 1536.32 m Rețea de distribuție apă potabilă: 1824.51 
m 
Aductiune: 8884.89 m9 

 Valea Florilor (270 
loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 568.59 m Rețea de distribuție apă potabilă: 8922 m 
 

 Crairat  
(79 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 491.98 m Rețea de distribuție apă potabilă: 2549.7 
m 

 Petresti de Jos 
(504 loc) 

Petrestii de jos  Aducțiune: 29765.98 m10 
Rezervoare înmagazinare: 2 x 1000mc 
Statii de clorinare: 1 buc 

 Petresti de Mijloc 
(110 loc) 

  

 Petresti de Sus (90 
loc) 

  

                                                
8
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Aiton, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

9
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Ploscos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

10
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Petrestii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

 Deleni  
(215 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 4687.61 m  

 Craiesti  
(196 loc) 

  

 Livada  
(184 loc) 

  

 Plaiuri  
(134 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Ciurila 
(276 loc) 

Ciurila  Aductiune: 19397.36 m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 
 

 Filea de Sus 
(148 loc) 

  

 Filea de Jos 
(222 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Salicea (524 loc)   

 Saliste  
(117 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 2879.66 
m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Sutu  
(109 loc) 

  

 Padureni  
(138 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 1614.87 
m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Prunis  
(137 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 2478.06 
m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

Total SZA Turda 63.965 loc  Rețea de distribuție apă potabilă: 
52.109,87 m 
Aductiune: 13.432,64 m 
Rezervoare înmagazinare: 2 buc 
Statii de pompare:1 buc11 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
85.618,18 m 
Aductiune: 92.256,51m 
Rezervoare înmagazinare: 1 buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 20 buc(12) 
Statii de clorinare: 1 buc(13) 

                                                
11

 Pe aductiune 

12
 10 statii de pompare pe retea si 10 pe aductiune 
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Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

SCADA – 1 buc 
 

SZA Campia Turzii  Campia Turzii 
(22.274 loc) 

Campia Turzii Rețea de distribuție apă potabilă: 23333.57 m 
Aductiune: 14463.69 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x5000mc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 5492.71 
m 
Aductiune: 646.12 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x5000mc 
Statii de tratare apa: 2 buc (14) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 
 
 

  Calarasi 
(876 loc) 

Calarasi  Aductiune: 2843.09 m15 

  Calarasi Gara (349 
loc) 

  

  Luna 
(2409 loc) 

Luna Aductiune: 2417.49 m16 Aductiune: 11880.53 m17 
Statii de pompare aductiune:1 buc 
 
 

  Luncani 
(1346 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 3738.32 
m 

  Gligoresti 
(543 loc) 

  

  Viisoara 
(4.682 loc) 

Viisoara  Rețea de distribuție apă potabilă: 885.13 
m 
Aductiune: 11560.15 m18 
Rezervoare înmagazinare: 1x700mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 

  Urca (1.048 loc)  Rezervoare înmagazinare:  1x200mc 

  Tritenii de Jos 
(1.316 loc) 

Tritenii de Jos  Rețea de distribuție apă potabilă: 
16459.15 m 

                                                                                                                                                                                                                 
13

 Mai exista 2 statii de clorinare aflate in interiorul celor 2 statii de tratare, care nu intra in indicator. 

14
 Idem (43) 

15
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Calarasi, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

16
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

17
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

18
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Viisoara, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Aductiune: 12016.36 m19 
Rezervoare înmagazinare : 2x600mc 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune:2 buc 
 

  Tritenii de Sus  
(971 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 7531.44 
m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de clorinare: 1 buc 
 

  Triteni Hotar  
(289 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 
12248.02 m 
Statii de pompare retea: 2 buc 
 

  Padureni 
(1.160 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 
14117.62 m 

  Colonia 
(474 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 4459.14 
m 

  Clapa 
(88 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 
11083.11 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

Total SZA Campia Turzii 37.825 loc  Rețea de distribuție apă potabilă: 
23.333,57 m 
Aductiune: 16.881,18 m 
Rezervoare înmagazinare: 1 buc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
76.014,64 m 
Aductiune: 38.946,25 m 
Rezervoare înmagazinare: 4 buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 11 buc (20) 
Statii de clorinare: 1 buc21 

TOTAL APA 101.790  Rețea de distribuție apă potabilă: 75443.44 
m 
Aductiune: 30313.82 m 
Rezervoare înmagazinare: 3 buc 
Statii de pompare aductiune:1 buc 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
161632.82 m 
Aductiune: 131202.76 m 
Rezervoare înmagazinare: 5 buc 
Statii de tratare apa: 4 buc 
Statii de pompare: 31 buc (22) 

                                                
19

 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tritenii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

20
 8 statii de pompare pe retea si 3 pe aductiune 

21
 La care se adauga 2 aflate in interiorul celor 2 statii de tratare. 

22
 18 statii de pompare pe retea si 13 statii de pompare pe aductiune 
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Sistem alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Denumire 
localitate2 

UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Sursa subterana: 2 buc 
 

 Statii de clorinare: 2 buc23 
SCADA – 1 buc 
 

 
 

tanta 

 

Tabel 1.6-2:Indicatori fizici de realizat pentru sistemul de apa uzata 

 
Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire 
Aglomerare 

Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Turda 
(53.489 le) 

Turda Turda Turda Rețea canalizare: 36107.56 m Rețea canalizare: 32548.82 m 
Statii de pompare apa uzata: 7 buc 
Conducta refulare: 776.59 m 

Cornesti 
(912 le) 

Mihai Viteazu  Rețea canalizare: 7210.91 m 
Statii de pompare apa uzata: 1buc 
Conducta refulare: 122.77 m 

Cheia  
(684 le) 

 Rețea canalizare: 7238.99 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 990.1 m 

Mihai Viteazu 
(5407 le) 

 Rețea canalizare: 1330.28 m 

Bogata 
(1046 le) 

Calarasi   

Copaceni  
(1453 le) 

Sandulesti   

Sandulesti 
(955 le) 

 Rețea canalizare: 5370.42m 
Statii de pompare apa uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 1491.89 m 

Total Aglomerare Turda 63946 le Rețea canalizare: 36107.56 m Rețea canalizare: 48,329.00 m 
Statii de pompare apa uzata: 10 buc 
Conducta refulare: 1889.46 m 
 

Tureni 
(1163 le) 

Tureni 
 

Tureni  Rețea canalizare: 8494.84 m 
Colector: 2463.10 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 

                                                
23

 La care se adauga 4 statii de clorinare ce sunt in interiorul statiilor de tratare si nu intra in indicator. 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire 
Aglomerare 

Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Statii de pompare apa uzata de 
transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 846.34 m 

Ceanu Mic 
(482 le) 

 Rețea canalizare: 6672.47 m 
Colector: 9495.44 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata de 
transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 371.18m 

Comsesti 
(308 le) 

 Rețea canalizare: 4891.68 m 
Colector: 1727.68 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata de 
transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 1140.1 m 

Martinesti 
(477 le) 

 Rețea canalizare: 3347.82 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 534.08 m 

Total Aglomerarea Tureni 2430 le  Rețea canalizare: 23406.81 m 
Colector: 13686.22 
Statii de pompare apa uzata: 12 buc 
(24) 
Conducta refulare: 2891.70 m 

Aiton 
(1278 le) 

Aiton Aiton 
 

 Rețea canalizare: 13507.38 m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa uzata: 10 buc 
Statii de pompare apa uzata de 
transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 3146.83 m  

Rediu 
(755 le) 

 Rețea canalizare: 7906.25 m 
Statii de pompare apa uzata: 11 buc 
Conducta refulare: 4757.29 m 

Total Aglomerarea Aiton 2033 le  Rețea canalizare: 21413.63 m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa uzata: 22 buc 
(25) 
Conducta refulare: 7904.12 m 

Calarasi 
(1521 le) 

Calarasi Calarasi  Rețea canalizare: 13328.92 m 
Colector: 7067.00 m 

                                                
24 9 buc pe retea si 3 pe colector 

25 21 buc pe retea si 1 pe colector 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire 
Aglomerare 

Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Statii de pompare apa uzata: 7 buc 
Statii de pompare apa uzata de 
transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 848.59 m 

Calarasi Gara  
(517 le) 

   Rețea canalizare: 4703.33 m 
Statii de pompare apa uzata: 1 buc 
Conducta refulare: 1075.94 m 

Total Aglomerare Calarasi 2038 le  Rețea canalizare: 18032.25 m 
Colector: 7067.00 m 
Statii de pompare apa uzata: 9  buc 
(26) 
Conducta refulare: 1924.53 m 

Campia Turzii 
(26987 le) 

Campia Turzii 
 

Campia Turzii Rețea canalizare: 11951.57 m Rețea canalizare: 4244.50 m 
SEAU: Statie de compostare namol 
Statii de pompare apa uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 834.41 m 

Viisoara 
(6032 le) 

Viisoara Statii de pompare apa uzata: 3 buc Rețea canalizare: 2922.19 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 2850.38 m 

Urca 
(1355 le) 

 Rețea canalizare: 5667.69 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 431.08 m 

Luna 
(3061 le) 

Luna  Rețea canalizare: 7633.72 m 
Statii de pompare apa uzata: 5 buc 
Conducta refulare: 657.46 m 

Luncani 
(1.760 le) 

  Rețea canalizare: 3404.08 m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa uzata:2 buc 
Conducta refulare: 343,7 m 

Gligoresti 
(759 le) 

  Rețea canalizare: 6074.03 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 748,43 m 

Total Aglomerare Campia Turzii  39954 le Rețea canalizare: 11951.57 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
 

Rețea canalizare: 29946.21 
SEAU: 1 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de compostare 
namol 
Statii de pompare apa uzata: 17 buc 
Conducta refulare: 5865.46 m 
 

Tritenii de Jos 
(1.608 le) 

Tritenii de Jos  Tritenii de Jos  Rețea canalizare: 7653.44m 
SEAU: 1 buc extinsa 

                                                
26 8 buc pe retea si  pe colector 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire 
Aglomerare 

Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Statii de pompare apa uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 545,02 m 

Tritenii de Sus 
(1.186 le) 

  Rețea canalizare: 4818.41 m 
Statii de pompare apa uzata:2 buc 
Conducta refulare: 1102,09 m 

Total Aglomerarea Tritenii de jos  2794 le  Rețea canalizare: 12.471,85 m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 1647,11 m 

TOTAL SISTEM APA UZATA  Rețea canalizare: 48059.13 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
 

Rețea canalizare: 153,599.75 m 
Colector: 26,029.28 
SEAU: 2 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de compostare 
namol 
Statii de pompare apa uzata: 76 buc 
(27) 
Conducta refulare: 22,122.38 m 
 

 
 
 
 
 

                                                
27 Din care 71 buc pe retea si 5 pe colector 
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Tabel 1.6-3 Investitia propusa 

Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI (preturi 

curente) 

CL 1 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA 
POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA TURDA 

20,033.04 89,924.32 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA 
POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 

CL 3 
CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII 

2,245.91 10,081.46 

CL 5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE 
NORD 

12,593.87 56,531.35 

CL 6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 

CL 7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

18,434.56 82,749.03 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA 
TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APA SI APA UZATA IN REGIUNEA 
TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020 

3,141.32 14,100.77 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN 
CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

5,830.33 26,171.20 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

83.52 374.89 

  

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în 

370.59 1,663.51 
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI (preturi 

curente) 

perioada 2014-2020* 

CL 4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE 
SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE 
UZATE MENAJERE IN ARIA DE 
OPERARE A COMPANIEI DE APA 
ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

14,616.89 65,612.30 

CL 9 

CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI 
VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 

CL 10 

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE 
JOS SI SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 

CL 11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 

CL 12 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 

CA 1 

CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE 
LABORATOR 

1,524.28 6,842.18 

  SUBTOTAL  148,845.953 668,139.714 

        

Linie din DG Plati directe 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

constante 
2015) 

Buget estimat 
mii LEI (preturi 

constante) 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
138.48 621.61 

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie 

publica 
35.15 157.77 
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI (preturi 

curente) 

5.2  
Comisioane, taxe, cote legale, costul 

creditului 
1,216.59 5,461.04 

7.1 
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de 

Implementare a Proiectului 
1,129.08 5,068.21 

7.2 
Cheltuieli aferente procurarii de bunuri 

necesare functionarii UIP 
10.00 44.89 

   
   SUBTOTAL 2,529.299 11,353.517 

        

  TOTAL APLICATIE 151,375.252 679,493.231 

 
*Asistenta tehnica din partea proiectantului contractata in cadrul contractulul de servicii nr. 
20643/09.10.201. Valoarea totata de 1,552,096 euro a contractul de servicii a fost si va fi 
finantata, dupa cum urmeaza: 

-  729,303   euro au fost finantati din POS Mediu pentru activitati legate de studii la faza Sf 
si SF  
-  485,893  euro ce sunt  finantati prin POIM pentru plata Cererii de Finantare si a 
documentatiilor de atribuire (finantat prin contract de finantare pentru asistenta tehnica) 
- 336,901 euro finantati prin prezentul proiect (la asistenta tehnica) la care se adauga 
diverse si neprevazute in valoare de 33,691 euro, rezultand un total de 370,591 euro 

 
 
 
In urma solutiei tehnice propuse, valoarea de investitie a prezentului proiect este de 151,375.252 

EURO, in preturi curente, fara TVA.  
 
Toate investitiile propuse in prezentul proiect contribuie in intregime la realizarea conformarii cu 
directivele europene de apa si de apa uzata. Conformarea ariei de operare a Companiei de Apa 
Aries S.A. nu poate fi facuta fara aceasta investitie.  
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1.7 ANALIZA COST – BENEFICIU 

 

 
Analiza Cost Beneficiu este realizata in conformitate cu prevederile continute in Ghidul Analizei 
Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii (versiunea aprilie 2016 actualizata in octombrie 2016) 
Aprobat prin HG677/2017, ce stabileste cadrul general metodologic pentru a realiza ACB in 
contextul finantarii CE. 
 
Liniile directoare specifice au fost prevazute in documentul pregatit de JASPERS in 2016 numit 
„Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi finantate din 
Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020‖. 
 
Ultimul document doreste sa furnizeze o abordare comuna analizei proiectelor din sectorul de 
apa si apa uzata pentru a prezenta analiza intr-o maniera uniforma. 
 

Pentru a determina contributia comunitara, trebuie calculata rata necesarului de finantare (rata 
Funding Gap, FGR - procent din cheltuielile eligibile ale proiectului ce nu sunt acoperite de 
veniturile actualizate nete ale proiectului). Astfel, a fost urmata procedura prevazuta in Ghidul 
ACB, iar calculele au relevat valoarea FGR de 100%: 

Cheltuieli eligibile (EC) =  151,375,252 Euro 

Rata Funding Gap (R) = 100%. 

Valoarea de Decizie (Decision Amount - DA) = R x EC =   151,375,252  Euro 

Grant UE = DA x 85% (max ratei de co-finantare EC) =  128,668,964 Euro 

Planul financiar al proiectului este elaborat dupa cum urmeaza: 

1. Cheltuielile aferente implementarii proiectului includ atat costuri eligibile cat si neeligibile 
(TVA), calculate in preturi constante 2016 si preturi curente (actualizate cu inflatia 
aferenta perioadei de implementare 2017-2020). 

2. Cheltuielile eligibile sunt finantate din Fonduri Europene si Nationale (Proiectul are 
Funding Gap de 100%)  

3. Cheltuielile eligibile finantate din fonduri publice (aferente Funding-Gap) vor fi impartite 
dupa cum urmeaza: 85% din Fonduri Structurale, 13% de la Bugetul de stat si 2% 
Bugetul local.  

Planul financiar este prezentat in tabelul urmator: 

 

 

 

Tabel 1.7-1 Planul de finantare (preturi curente) 

Sursa: Date procesate de consultant 
 

1. VALOAREA 179,690,872 1.1 Costuri 151,375,252 1.1.1 151,375,252 Grant UE 
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TOTALA A 
PROIECTULUI 

eligibile 
(83.07%) 

Necesar de 
finantare 
(100%) 

(85%) 

128,668,964 

Contributie 
Buget de Stat 

(13%) 

19,678,783 

Contributie 
Buget Local 

(2%) 

3,027,505 

1.1.2 Rest de finantare (non-funding 
gap) (0%) 

0 

1.2 Costuri 
neeligibile 
(16.93%) 

28,315,620 

1.2.1 
Contributie 
Operator 
(100,00%) 

28,315,620 

TVA 28,315,620 

Recuperabil 

28,315,620 

Nerecuperabil 

0 

Alte costuri neeligibile 

0 

 
 

 
 
In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii financiari si economici ai proiectului: 

Tabel 1.7-2 Principalii indicatori ai Analizei Cost Beneficiu 

Indicator UM Valoare  
Euro 

Costuri de investitie eligibile (EC) euro 151,375,252  
 

Rata Necesarului de Finantare % 100% 

Valoarea la care se aplica rata de cofinantare euro 151,375,252 
Grant UE euro 128,668,964 

   

Rata de Rentabilitate Financiara (RRF/C) % -5.65% 

Rata de Rentabilitate Financiara cu ajutor 
nerambursabil (RRF/K) 

% 
0.94 

Valoarea Neta Actualizata (VNAF/C) euro 110,428,259 

Valoarea Neta Actualizata  cu ajutor 
nerambursabil (VNAF/K) 

euro 
-11,199,941  

   

 
 
 
 

Tabel 1.7-3 Tarifele in scenariul “cu Proiect” 

 
Evolutia tarifelor pentru proiect 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 
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Evolutia tarifelor pentru proiect 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

A Tarif mediu propus pentru clientii 
casnici (fara TVA) 

        

1 Furnizare apa potabila  Euro/mc      
1.014  

      
1.276  

      
1.373  

      
1.524  

      
1.820  

           
2.076  

2 Colectare ape uzate Euro/mc      
0.962  

      
1.095  

      
1.123  

      
1.151  

      
1.297  

           
1.430  

B Tarif mediu propus pentru clientii 
comerciali (fara TVA) 

  

           
-               -               -               -               -    

                
-    

1 Furnizare apa potabila Euro/mc      
1.014  

      
1.276  

      
1.373  

      
1.524  

      
1.820  

           
2.076  

2 Colectare ape uzate Euro/mc      
0.962  

      
1.095  

      
1.123  

      
1.151  

      
1.297  

           
1.430  

 

In ceea ce priveste impunerea tarifului unic, pentru aria de proiect se vor aplica aceleasi tarife in 
toata aria de deservire a Operatorului Regional in vederea asigurarii unui tarif unitar. 
 

1.8 CADRUL INSTITUTIONAL 

Elementele institutionale cheie ale regionalizarii sunt urmatoarele: 
o Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 
o Operatorul Regional (OR); 
o Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 

In procesul de regionalizare declansat la nivel national, unitatile administrativ-teritoriale din 
proiect, din  regiunea Turda – Campia Turzii, au infiintat Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului”. Din Asociatie fac parte, in prezent, 13 unitati 
administrativ - teritoriale, conform Actului Constitutiv si Statutului, precum si Hotararilor de 
Consiliu Local emise, in acest scop, de catre autoritatile locale.  Este vorba despre: orasele 
Turda si Campia Turzii si comunele Calarasi, Luna, Mihai Viteazu, Petresti de Jos, Sandulesti, 
Triteni de Jos, Viisoara, Ciurila, Ploscos, Aiton si Tureni. 
 

In regiunea Turda - Campia Turzii Operatorul Regional este Compania de Apa Aries S.A. 

Aceasta societate este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, 

avand numarul de imnatriculare J12/2/03.01.2007, iar Codul Unic de Inregistrare 

20330054/03.01.2007, conform Certificatului de Inregistrare in Registrul Comertului. Sediul 

social al S.C. Compania de Apa Aries S.A. este in Municipiul Turda, str. Axente Sever nr.2, 

judetul Cluj. 

 

Operatorul Regional Compania de Apa Aries S.A. isi desfasoara activitatea in modalitatea 

gestiunii delegate si presteaza serviciul de utilitate publica prin exploatarea si administrarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta.  
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Compania de Apa Aries S.A.are statut de societate comerciala a carui capital social este detinut 

in totalitate de unitati administrativ-teritoriale, se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe 

baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Vaii Ariesului. Compania de Apa Aries detine licenta ANRSC pentru 

serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2543/ 12.08.2013, clasa 2 - valabila 

pana la data de 12.08.2018.  

 

Directiile principale care functioneaza in cadrul companiei CAA sunt: Directia Productie; Directia 

Marketing; Directia Comerciala; Directia Economica; Directia Tehnica; Serviciul Logistica; 

Serviciul Resurse Umane; Biroul Investitii-Dezvoltare; Biroul Calitate; Serviciul 

Comunicare/Relatii Publice; Biroul Audit Intern; Laborator Metrologie; Biroul Control Intern si 

Financiar de Gestiune; Biroul IT; Laborator Analize Ape; Biroul SSM-PSI; Statia de Epurare Ape 

Uzate Turda-Campia Turzii; Statia de Tratatre Ape; Biroul Protectia Mediului. Atributiile acestor 

directii sunt prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a CAA, care este anexat 

raportului de analiza institutionala.  

 

Compania de Apa Aries  S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv si cu 

prevederile legale in vigoare, in scopul realizarii obiectului sau de activitate si a indeplinirii 

atributiilor stabilite in sarcina sa.  

 

Obiectul de activitate al OR este operarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare a 

carui gestiune i-a fost delegata conform Contractului de Delegare, in aria delegarii, respectiv in 

aria de competenta teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului.  

Operatorul isi desfasoara activitatea exclusiv pentru autoritatile locale membre ale Asociatiei.  

Potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Aries S.A., atat domeniul principal de activitate, 

cat si activitatea principala ale OR sunt „Captarea, tratarea si distributia apei‖ (Cod CAEN 

3600). Compania de Apa Aries S.A. va exercita, de asemenea, activitatile secundare 

mentionate in art. 5 punctul 5.1 din Actul Constitutiv, precum si orice activitati industriale, 

comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legatura directa sau indirecta cu 

obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum si participarea la 

entitati avand acelasi obiect de activitate. 

 

In scopul indeplinirii in mod eficient a drepturilor si obligatiilor referitoare la serviciul de 

alimentare cu apa si de canalizare, a fost stabilita in sarcina OR obligatia de a nu schimba 

obiectul de activitate al acestuia pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii 

serviciului. Stabilirea prin Actul Constitutiv al OR a obligatiei acestuia de a-si desfasura 

activitatea exclusiv pentru autoritatile locale care i-au delegat gestiunea serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare, precum si a obligatiei de a nu schimba obiectul de activitate 

pe durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii, constituie o transpunere exacta a regulii 

„ in house‖ specifica regionalizarii, potrivit careia OR, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv 

activitati din sfera furnizarii / prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate 
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satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului. 

Compania de Apa Aries S.A. are, in prezent, 358 de angajati, dintre care 5 sunt functii de 
conducere si 353 sunt posturi de executie. 
Organizarea si functionarea OR are la baza, de asemenea, Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Companiei de Apa Aries S.A., precum si Regulamentul de Ordine Interioara. 
 
Adunarea Generala a Actionarilor 
Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Companiei de Apa Aries 

S.A., putand fi ordinara sau extraordinara. Aceasta este convocata de catre Consiliul de 

Administratie sau la cererea actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social al 

OR, in situatia in care considera ca anumite probleme sunt importante pentru OR. 

 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 

luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea situatiilor financiare pe anul 

precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.  

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine ori de cate ori este necesar a se 
lua o hotarare pentru: 

 schimbarea formei juridice a OR, cu respectarea interdictiei stabilite prin Actul 

Constitutiv; 

 mutarea sediului OR; 

 schimbarea obiectului de activitate al OR, cu respectarea interdictiei prevazute in mod 

expres in Actul Constitutiv al OR;  

 infiintarea de filiale, cu respectarea conditiilor prevazute in Actul Constitutiv al OR; 

 infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau 

alte asemenea unitati fara personalitate juridica; 

 majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni; 

 oricare alta modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, sau oricare alta hotarare pentru care 

este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare; 

 autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, 

sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri private 

aflate in patrimoniul OR, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a 

activelor OR la data incheierii actului juridic; 

 aprobarea clauzelor si modificarilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor, in 

conditiile legii; 

 controlul executarii obligatiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, 

de catre partile contractante. 

 

Consiliul de Administratie 
Administrarea Companiei de Apa Aries S.A. este asigurata de Consiliul de Administratie 

constituit dintr-un numar de 9 administratori. 
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Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si / sau revocati exclusiv printr-o hotarare a 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la propunerea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, care va prezenta in acest scop Adunarii Generale, cu cel 

putin 30 de  zile inainte de expirarea mandatului administratorilor in functie, o lista cu 

persoanele din randul carora Adunarea Generala va alege membrii Consiliului de Administratie.  

 

Directorul General 
In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Administratie va delega conducerea OR unui 

Director General. Directorul General va fi raspunzator de administrarea operativa curenta a OR 

si alte responsabilitati similare care ii sunt delegate de Consiliul de Administratie periodic, 

desfasurandu-si activitatea in baza unui Contract de performanta, al carui continut si modificare 

vor trebui aduse la cunostinta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului.  

 

Referitor la atributiile legate de implementarea proiectului, sunt importante urmatoarele 
informatii: 

Dreptul de administrare 

Operatorul intretine infrastructura existenta, utilizata pentru prestarea serviciilor si are in vedere 

ca utilajele necesare si resursele umane sa fie alocate astfel incat sa fie respectate prevederile 

contractului de delegare. Infrastructura este proprietatea unitatilor—administrativ teritoriale, iar 

operatorul are dreptul de aministrator al acesteia, pe parcursul duratei de delegare, asigurandu-

se de intretinerea si informarea proprietarilor cu privire la situatia infrastructurii. 

 

Numarul de salariati ai OR este de 358 de salariati, din care 5 sunt functii de conducere si 353 

functii de executie. Operatorul asigura, in baza contractului de delegare, activitatile de 

intretinere a infrastructurii prin alocarea de resurse umane si utilaje. In acest sens, operatorul 

deruleaza activitatile necesare in baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente. 

Programul de revizii aferent anului 2017 cu zonele de interventie, resursele umane si utilajele 

alocate este anexat la prezenta aplicatie de finantare. 

 

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor 

Este de mentionat faptul ca supervizarea lucrarilor care fac obiectul proiectului propus va fi 

realizata de catre un consultant, serviciile acestuia urmand a fi achizitionate de catre Beneficiar 

in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice. Contractul de asistenta tehnica este inclus 

in planul de achizitii al proiectului.  

 

Supervizarea lucrarilor va fi realizata de ofertantul declarat castigator pentru CS 2 - asistenta 

tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată. Procedura de achizitie a a fost deja demarata. 
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Tehnologia din proiect 

Tehnologia implementata prin proiect este una cu care personalul Operatorului Regional este 
familiarizat. Cu toate acestea pentru Contractele de lucrari, antreprenorul va avea obligatia sa 
efectueze pregatire personalului de exploatare aferent. Aceste prevederi sunt incluse atat in 
cadrul studiului de fezabilitate si devizului proiectului, cat si in documentatiile de atribuire pentru 
contractele de lucrari aferente (CL 1,2,3,4 – toate fiind contracte de tip Fidic Galben). 

Durata delegarii si posibilitatile de prelungire 

Intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖ si Operatorul Regional – 

„Compania de Apa Aries‖ S.A. a fost incheiat contractul de delegare in data de 21.09.2007. 

Durata delegarii este de 25 de ani de la data intrarii in vigoare a contractului. Sfarsitul acestei 

perioade marcheaza data de expirare normala a contractului. Acesta poate fi, insa, prelungit 

sau reinnoit. Prelungirea se realizeaza prin act aditional in urma unei notificari a partii interesate 

cu cel putin 3 ani inainte de expirarea duratei initiale. Prelungirea se realizeaza numai in 

conditiile legii aplicabile la momentul notificarii si al incheierii actului aditional. Reinnoirea poate 

fi solicitata de catre Operator cu cel putin trei ani inainte de expirarea duratei initiale, iar 

Autoritatea Contratanta – ADI – poate accepta sau refuza prelungirea solicitata. 

 

Veniturile operatorului 

Potrivit contractului de delegare, Operatorul incaseaza toate veniturile din aplicarea preturilor si 

tarifelor de la utilizatorii serviciilor, precum si toate veniturile rezultate din serviciile si lucrarile de 

instalare si, daca este cazul intretinere a contoarelor, lucrari care sunt facute pe cheltuiala 

utilizatorilor, in conditiile legii, precum si costurile si penalitatile legate de intreruperea si 

reluarea alimentarii. Toate taxele si costurile care reprezinta obligatii fiscale ale operatorului 

sunt incluse in pretul lucrarilor/serviciilor facturate de catre Operator.  

 

Colectarea tarifelor se face prin plata la casierie, plata prin banca sau la puncte speciale. 
Suplimentar, pentru incasarea creantelor CAA detine personal care contacteaza abonatii si se 
asigura de colectarea facturilor restante. Gradul de colectare in aria de operare este de 98%. 

Relatia dintre autoritatile locale, in calitate de membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara si OR este reglementata prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare, prin care ADI Apa Vaii Ariesului, in numele si pe 

seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au impreuna calitatea de delegatar, 

atribuie, pe o perioada determinata, operatorului regional, in calitate de delegat, dreptul si 

obligatia de a presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau, dupa caz, activitati din 

componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului prestat, in schimbul unei redevente, dupa caz. 
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Contractul de Delegare a gestiunii reprezinta elementul care sta la baza organizarii operationale 

si institutionale a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare regionalizate si are 

ca scop: 

 asigurarea unei relatii echilibrate intre autoritatile locale si OR; 
 concentrarea pe pregatirea, finantarea si executarea planurilor de investitii, ca o baza 

pentru imbunatatirea performantei serviciilor; 
 reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficienta, dinamica si durabila 

in sectorul de apa si canalizare, in special cu privire la: gestiunea bunurilor si un sistem 
de prevederi financiare, sistemul de ajustare a tarifelor, procesul de raportare si control. 

Contractul de Delegare a gestiunii constituie un angajament pe termen lung, continand clauze 

minime si obligatorii prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile specifice ale fiecarei parti cu 

privire la dezvoltarea programului de investitii si atingerea unor niveluri de performanta a 

serviciilor prestabilite.  Prin acest Contract, Companiei de Apa Aries S.A. ii sunt conferite de 

catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului dreptul exclusiv de a furniza 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta teritoriala a unitatilor 

administrativ-teritoriale asociate, precum si concesiunea exclusiva asupra bunurilor publice, 

care constituie sistemele de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului. 

Contractul de Delegare a gestiunii a fost incheiat in data de 21.09.2007 pentru o durata de 25 
de ani de la data intrarii sale in vigoare. 
 

1.9 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 

1.9.1 CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA ATINGEREA OBIECTIVELOR POLITICII DE 
MEDIU, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SCHIMBĂRILE   CLIMATICE 

 

La faza de dezvoltare a proiectului s-a avut in vedere contributia la atingerea obiectivelor 

identificate in documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel national, 

inclusiv  in ceea ce priveste schimbarile climatice, respectiv: dupa cum urmeaza:  

 POIM  

 Tratatul de aderare 

 Planul de management  al Bazinului Hidrografic Somes Tisa si Planul de 

management  al Bazinului Hidrografic Crisuri 

 Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii 

reduse de carbon pentru perioada 2016-2030 si  Planul national de actiune pentru  

implementarea Strategiei  (2016-2020). 

1.9.1.1 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POIM si a Tratatului de aderare 

Proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin Axa Prioritara AP3 

„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor‖,  

Obiectivul Specific 3.2  ―Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, 
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precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei‖ din cadrul 

POIM. 

Nevoile de dezvoltare stabilite prin AP3 urmaresc indeplinirea cerintelor acquis-ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate, 

avand in vedere obligatiile ce rezulta din Tratatul de Aderare: 

 ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice 

biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. pana in anul 2018  

 serviciul public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de 

siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 

locuitori, pana in anul 2015. 

Corelat cu perioadele de tranzitie in vederea conformarii stabilite de Tratatul de Aderare,  

investitiile propuse prin proiect contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in 

domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund 

Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 

91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate, pentru care România a primit 

perioade de tranzitie in vederea conformarii.  

Luand in considerare lista de investitii prioritare propuse prin Master Planului actualizat,  in 

conformitate cu cele mentionate anterior, prin proiect se propun urmatoarele tipuri de 

investitii: 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei  potabile, cresterea sigurantei  in 

alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea  si extinderea sistemelor de transport si distributie  a apei; 

 Dezvoltarea si inbunatatirea infrastructuriii sistemelor de centralizate de alimentare cu 

apa  in localitatile urbane si rurale. 

 Construirea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in aglomerarile 

cu peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare prin 

achizitionarea unei instalatii de compostare namol. 

 

Realizarea obiectivelor sunt in stransa legatura cu situatia sistemului existent,  analiza de 

optiuni tehnico-economica, in contextul conformarii cu prevederile Directivei 91/271/EEC art. 

3, 4 si 5 privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane reziduale si a Directivei 

98/83/EC/1998 privind calitatea apei pentru consumul uman. 

Selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea 

urmatoarelor criterii (constrangeri): 

1. Situatia existenta, tinand cont si de implementarea investitiilor propuse in  Faza 1 2007-

2013 prin POS Mediu; 

2. Cerintele de conformare 

3. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului si a legislatiei in 
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vigoare in materie de aspecte institutionale si achizitii publice. 

Alimentarea cu apa potabila 

In domeniul apei destinate consumul uman, prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul 
(2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C ale Directivei 98/83/CE, obligatiile de conformare 
sunt prezentate sumar in tabelul urmator: 
 

Date de referinta 
Parametri de conformare 

Localitati < 10.000 locuitori  
Localitati 10.000 – 100.000 
locuitori 

31 decembrie 2015 
amoniu, nitrati, turbiditate, 
aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
si pesticide 

amoniu, nitrati, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu, pesticide si 
mangan 

 
De asemenea, obligatia de conformare la prevederile Directivei 98/83/CE se aplica pentru 

orice comunitate de minim 50 de persoane.  

Pentru asigurarea  conformarii cu obiectivele privind apa potabila, au fost stabilite 2 sisteme 

de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursele si infrastructura de apa existente si 

conforme si infrastructura propusa prin proiect. 

Astfel, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apa se asigura  o crestere a  gradului de  

conectare la infrastructura centralizata de alimentare cu apa potabila, in zona proiectului de 

la 84% (2015) la 100% (2023) 

Prin proiect se realizeaza alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor din zona 

proiectului care au peste 50 de locuitori, asigurandu-se  conformarea cu Directiva nr. 

98/83/CE.  

Pentru a asigura alimentarea cu apa a localitatilor prin proiect la  standardele de calitate 

prevazute de Directiva, prin proiect se propune realizarea urmatoarelor Investitii: 

 reabilitarea unor surse existente de apa care vor deservi localitatile din Regiunea 
Turda-Campia Turzii: Sursa Turda Veche, Sursa Varianta (Turda), Sursa 
Calarasi (Campia Turzii) si Sursa Poiana (Campia Turzii);  

 statii de tratare si clorinare aferente surselor reabilitate prin proiect;     

 statii de pompare si rezervoare; 

 aductiuni care sa asigure transportul apei in localitatile deservite de system; 

 extindere si reabilitare retele de distributie apa potabila; 

 bransamente, hidranti. 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 
98/15/CE 

In urma negocierilor in Capitolul 22 - Mediu, România are anumite angajamente, care 
implica investitii substantiale in sectorul de apa si apa uzata.  In conformitate cu 
Tratatul de Aderare, Romaniei i-a fost acordata o perioada de tranzitie pentru 
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conformarea cu  Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor urbane reziduale, 
modificata de Directiva 98/15/EC.   

Directiva nr. 91/271/CCE, a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind 
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.   

In vederea asigurarii implementarii Directivei privind epurarea apelor urbane reziduale, 
prin Anexa nr 1 la HG nr 188/2002 - Norma tehnica privind colectarea, epurarea si 
evacuarea apelor uzate urbane ( NTPA 011) - a fost intocmit Planul de actiune privind 
colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane prin care se stabilesc 
obiectivele si  termenele de conformare cu prevederile Directivei, corelat cu  
prevederile Tratatului de aderare.   

Ca urmare a negocierilor pentru aderare, avand in vedere asezarea geografica a 
României in cadrul bazinului Dunarii si al Marii Negre si luând in considerare 
necesitatea protejarii mediului in aceste zone,  România declara intregul sau teritoriu 
ca zona sensibila si in consecinta toate aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. trebuie 
sa fie dotate cu statii de epurare a apelor uzate care furnizeaza un nivel avansat de 
tratare.  

Astfel, aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, dupa cum 
urmeaza: 

 Pana la 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 
10000 l.e.  

 Pana la 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2000 
– 10000  l.e.  

Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca, 
inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, sa fie supuse unei epurari 
corespunzatoare, si anume:  

 epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu 
peste 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015;  

 epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane 
cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018.  

Obiectivele planului de actiune sunt:   

 asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si 
a statiilor de epurare a apelor uzate urbane;   

 protejarea populatiei si a mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape 
uzate urbane si industriale.   

La stabilirea investitiilor propuse prin proiect s-au avut in vedere obiectivele si 
termenele de conformare stabilite prin planul de actiune privind colectarea, epurarea si 
evacuarea apelor uzate urbane. 

Astfel, luand in considerare lista de investitii prioritare  aprobate la  nivel judetean in 
baza Master Planului actualizat si avand in vedere masurile de reducere a poluarii  si 
atingerii starii bune a cursurilor de apa prevazute de planurile de management Somes 
Tisa si Crisuri, in scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei 91/271/CEE) si 
cu Planul de actiune  si termenele de conformare prevazute de TA, prin proiect s-a 
identificat necesarul de investitii necesare in dezvoltarea sistemelor de alimentare cu 
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apa si canalizare,  dupa cum urmeaza: 

 Construirea/reabilitarea retelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate 

in aglomerarile cu peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare; 

La stabilirea investitiilor s-au avut in vedere, in conformitate cu HG nr 188/2002, 
modificata si completata prin HG nr. 352/2005, urmatoarele cerinte privind colectarea 
si epurarea:   

Colectare: 

La dimensionarea sistemului de colectarea s-au avut in vedere volumul si 
caracteristicile apelor uzate urbane;   

 reducerea si  prevenirea pierderilor;   

 limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene 
hidrometeorologice neobisnuite 

 colectarea apelor uzate menajere si industriale in retelele de canalizare ale 
localitatilor se realizeaza in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la hotarâre - 
Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare 
ale localitatilor si direct in statiile de epurare (HG nr. 352/2005, NTPA-
002/2002).   

Investitiile propuse contribuie la realizarea obiectivelor TA si Planului de actiune  
pentru implementarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate in  zonele 
de aglomerari umane cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. ce are ca termen 31 decembrie 
2018 si completarea sistemelor de canalizare  in aglomerarile  cu mai mult de 10000 
l.e, unde in scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei.  

Nivelul de colectare a încărcării organice biodegradabile din aglomerari cu peste 
10.000 l.e., respectiv intre 2.000-10.000 l.e. se va imbunatați prin implementarea 
proiectului, realizandu-se o crestere a nivelului de colectare a apelor uzate la nivelul 
ariei de operare de la 84% la 95% (anul 2023). 

Numarul locuitori/l.e. a caror apa uzata va fi transportata si epurata dupa finalizarea 
proiectului, va fi de 98329 /113195 l.e., respectiv aprox. 0.56% din totalul de l.e. de la 
nivelul RO (20220070 l.e.) si aprox. 1,06% din l.e. care mai necesita a fi conectată la 
sisteme centralizate de apă uzată la nivelul RO (10630137 l.e).   

Epurare 

Apele uzate colectate vor fi epurate in cadrul statiilor  de epurare existente si statiile 
de epurare realizate prin proiect.  

In scopul asigurarii necesarului de conformare cu prevederile Directivei, privind 
calitatea apelor epurate si termenele de conformare, prin proiect  aderare prin proiect 
se propune extinderea a 2 statii de epurare.  

 Cluster/Aglomerare Incarcare 
ape uzate 

Grad de 
epurare 

SEAU care 
deserveste 
Cluster/ 
Aglomerare 

Capacitate 
SEAU 

Nivelul de 
epurare 

Emisar 

Cluster  Turda 

Aglomerarea Turda 
Aglomerarea Campia Turzii 

106429 l.e.   100% SEAU   Ca
mpia Turzii 
(existenta) 

110000 l.e Epurare 
avansata  
cu 

Raul 
Aries 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 100 / 1110 

Aglomerarea Tureni 
Aglomerarea Aiton 
Aglomerarea Calarasi 
 

eliminare
a azotului 
si 
fosforului 

Localitatile Luncani si 
Gligoresti  
(fac parte din Aglomerarea 
Campia Turzii, dar  
nu fac parte din Clusterul 
Turda) 

2519 l.e 100% SEAU  Lunc
ani 
(extindere 
capacitate  
prin proiect) 

2600 l.e Epurare 
avansata  
cu 
eliminare
a azotului 
si 
fosforului 

Raul 
Aries 

Aglomerarea Tritenii de Jos 2794 l.e 100% SEAU  Trite
ni (extindere 
capacitate 
prin proiect) 

2800 l.e Epurare 
avansata  
cu 
eliminare
a azotului 
si 
fosforului 

Raul 
Tritul 

Deoarece intregul teritoriu al României este desemnat ca zona sensibila, prin proiect 
s-a  asigurat colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor 
avansata cu indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii 
naturali.   

Astfel, avand in vedere temenele de conformare stabilite prin TA, respectiv 31 
decembrie 2018,  atat SEAU existenta Campia Turzii  cat si SEAU realizate prin 
proiect Luncani si Tritenii de Jos vor asigura epurarea tertiata a apelor uzate, respectiv  
epurarea biologica si indepartarea azotului si fosforului, in conformitate cu indicatorii 
stabiliti de Administratia Bazinala Mures prin Avizul de Gospodarirea apelor nr 
226/22.07.2016. 

Apele uzate urbane epurate vor fi descarcate in emisari de suprafata si vor 
corespunde cerintelor de calitate prevazute in Tabelul 2 – Anexa I a Directivei, pentru 
parametrii: materii în suspensie, substanţe organice (CBO5, CCO-Cr),  azot total şi 
fosfor total, respectiv parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 352/2005 ( NTPA-011 și 
NTPA – 001).  

Incarcarea apelor epurate descarcate in emisarii de suprafata este prezentata in 
sectiunea 12.1.2.2. 

In faza de operare a statiilor de epurare din aria de operare Operatorul va asigura 
automonitorizarea calitativa a apelor uzate, la intrarea in statie, pe fiecare treapta de 
epurare si inainte de evacuarea apelor epurate in receptorii naturali. 

Prin  realizarea investitiilor propuse prin proiect  se contribuie la realizarea obiectivelor 
stabilite prin Tratatul de Adeare si  Planul de actiune privind colectarea, epurarea si 
evacuarea apelor uzate urbane,  respectiv colectarea si  epurarea apelor uzate  
urbane pentru  aglomerarile mai mari de 2000 l.e. 

Tabelul privind conformitatea aglomerarilor cu Directiva privind tratarea apelor urbane 
reziduale (Directiva nr 91/271/CEE) este prezentat in anexa  la studiul de fezabilitate 
si in  Apendicele 3 al Cererii de Finantare. 

1.9.1.2 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor Planului de management al Bazinului 
Hidrografic Mures 

Investitiile propuse prin proiect sunt amplasate in aria BH Mures.  
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Cursurile de apa de suprfata care sunt localizate in aria proiectului sunt urmatoarele: Aries 
(Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura 
Ariesului), Hasdate, Plaiesti, Badeni, Sandulesti, Valea Racilor, Valea Sarata, Paraul Florilor, 
Valea Larga (Horgosul de Jos), Racosa, Tritul, Valea Lata, Grind, Valea Odaii Betea si Corabia.  

Apele epurate in cadul statiilor de epurare din aria proiectului vor fi descarcate in urmatoarele 
corpuri de apa de suprafata:  

 SEAU Campia Turzii –Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti 
(localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5, 

 SEAU Luncani- Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti 
(localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5, 

 SEAU Tritenii de Jos- Corpul de apa Raul Tritul cod; RORW4.1.81.3 7.1_B1 

In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identfica corpul de apa 
subterana freatica ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries. Prin proiect se vor reabilita 4 surse 
de apa subterana care se vor alimenta din acest corp de apa: Turda Veche, Turda Varianta, 
Calarasi si Poiana. 

Caracterizarea corpurilor de apa din BH Mures 

Bazinul hidrografic Mures, este situat in partea centrala si de vest a Romaniei si izvoraste din 
Carpatii Orientali (Depresiunea Giurgeului), Muntii Hasmasul Mare si se invecineaza cu 
bazinele/spatiile hidrografice: Siret, Olt, Jiu, Banat, Crisuri si Somes-Tisa. 

Populatia totala este de circa 1937130 locuitori (conform recensamantului din 2011), densitatea 
populatiei fiind de 68,4 locuitori/km2. Principalele aglomerari urbane sunt Targu Mures, Arad, 
Tarnaveni, Medias, Turda, Deva, Hunedoara, Sighisoara, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sovata, 
Campia Turzii, Copsa Mica. 

Hidrografie: Suprafata totala a bazinului hidrografic (inclusiv canalul Ier), conform ArcGIS, este 
de 28418 km2 (confrom Atlasului cadastral al apelor din Romania, suprafata este de 28310 
km2), reprezentand o pondere de 11,97% din suprafata tarii. Reteaua hidrografica cuprinde un 
numar de 798 de cursuri de apa cadastrate, cu o lungime totala de 10861 km si o densitate 
medie de 0,39 km/ km2. Dintre acestea, 711 cursuri de apa au indeplinit criteriile pentru a fi 
analizate in cadrul Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mures. 

Resurse de apa|: Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mures, resursele 
totale de apa de suprafata din bazinul hidrografic Mures insumeaza cca. 5876,3 mil. mc/an, din 
care resursele utilizabile sunt cca. 1054,07 mil. mc/an si sunt formate in principal de raurile 
Mures, Tarnave, Aries, Strei, Cerna si afluentii acestora. 

In bazinul hidrografic Mures resursele subterane sunt estimate la 463,546 mil. m3/an, din care 
297,479 mil. m3/an provin din surse freatice si 166,067 mil. m3/an din surse de adancime. 

Raportata la populatia bazinului, resursa specifica utilizabila este de 544,14 m3/loc/an, iar 
resursa specifica calculata la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifreaza la 3033,5 
m3/loc/an. 

Resursele de apa cantonate in arealul hidrografic Mures pot fi considerate cu resurse suficiente 
de apa, dar neuniform distribuite in timp si spatiu. Debitul mediu multianual pentru Raul Aries 
(sectiunea Turda) este de  25,63 m3/s. 
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Caracterizarea corpurilor de apa  de suprafata 

Obiectivele de mediu sunt reprezentate, in principal, de atingerea starii bune, nedeteriorarea 
starii, impiedicarea tendintei crescatoare semnificative si durabile a poluarii apei subterane si 
atingerea obiectivelor DCA pentru zonele protejate. 

Caracterizarea corpurilor de apa de suprafata din BH Mures: 

 In bazinul hidrografic Mures exista 758 rauri (inclusiv canalul Ier) cu suprafete ale 

bazinului hidrografic mai mari de 10 kmp si 17 lacuri (inclusiv iazuri) cu suprafata mai 

mare de 50 ha.  

 Afluentii principali ai raului Mures sunt: Gurghiu, Aries, Niraj, Tarnava,  Ampoi, Sebes,  

Strei  

 in urma aplicarii procesului de validare a presiunilor s-au identificat:  

o 1 presiune semnificativa punctiforma urbana si 14 presiuni semnificative punctiforme 

industriale. 

o 294 presiuni semnificative difuze urbane, 12 presiuni semnificative difuze agricole si  

un numar de 8 presiuni semnificative difuze industriale.  

 56 presiuni hidromorfologice semnificative; prelevarile si restitutiile semnificative au 

efecte asupra regimului hidrologic, dar si asupra biotei. 

 pe Raul Aries s-au identificat 2 surse semnificative de poluare cu substante prioritare  

substantele prioritare descaracate in cursul de apa de ambele surse fiind Cd, Ni, Pb.  

 Tipurile de impact produse de presiunile semnificative se pot asocia poluarii cu nutrienti, 

substante organice si substante prioritare/prioritar periculoase, alterarilor habitatelor 

datorata modificarilor hidrologice si alterarea habitatelor datorata modificarilor 

morfologice, precum si altor tipuri de poluari specifice apelor de suprafata. 

 Conform concluziilor PMBH, in bazinul hidrografic Mures au fost identificate un numar 

total de 1858 presiuni potential semnificative, ponderea cea mai mare a presiunilor este 

reprezentata de presiunile difuze - aglomerari umane fara sisteme de colectare - ape 

uzate evacuate de la sistemele de colectare si epurare a aglomerarilor. 

 Din analiza efectuata rezulta ca in bazinul hidrografic Mures dintr-un total de 528 corpuri 

de apa, au fost identificate ca fiind la risc in anul 2015 un numar total de 104 corpuri de 

apa, iar in anul 2021 raman la risc un numar de 82 corpuri de apa.   

 Din punct de vedere al caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata, la nivel 

bazinal in conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa s-a constatat ca 87,80% din 

corpurile de apa (permanente si nepermanente) sunt in stare ecologica buna,  (99,5 %) 

sunt in stare chimica buna, iar restul de 2 corpuri de apa (0,5 %) nu ating starea chimica 

buna; din 100 corpuri de apa puternic modificate 53,4% ating potentialul ecologic bun si 

(95 %) ating starea chimica buna,  

 Din punct de vedere al starii/potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata din 

zona proiectului urmatoarele rauri nu ating starea/potentialul ecologic bun in prezent:  

Raul Tritul, Raul Sandulesti, Raul Valea Sarata si Paraul Florilor. Toate raurile care 
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strabat zona proiectului ating  starea chimica buna.  Pentru Raul Tritul  ( emisarul SEAU 

Tritul),  Raul Sandulesti, raul Valea lata si Raul Grind este de asteptat atingerea 

obiectivelor de mediu in anul  2021  iar pentru raurile  Valea sarata, raul Racosa si 

Paraul Florilor   este de asteptat atingerea obiectivelor de mediu in perioada 2022-2027. 

Caracterizarea corpurilor de apa subterana 

 Pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Mures au fost identificate si delimitate un 

numar de 24 corpuri de apa subterana (20 de corpuri de apa subterana freatica si 4 

corpuri de apa subterana de adancime) dintre care doua corpuri de apa subterana sunt 

transfrontaliere cu Ungaria. 

 In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identfica corpul de 

apa subterana ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries, localizat in depozite aluvionare 

cuaternale.  

 Corpul de apa subterana freatica ROMU02 este de tip poros, cu strate acoperitoare de 

grosime variabila, utilizat in special pentru alimentarea cu apa a populatiei, industiale; 

Sursele principale de poluare sunt industria si zootehnia. Depozitele aluvionare sunt 

alcatuite predominant din pietrisuri si bolovanisuri, subordonat din nisipuri. Nivelul 

hidrostatic se afla la adancimi de 2-3 m. 

 Corpul de apa subteran ROMU02 nu se afla in interdependenta  cu corpurile de apa de 

suprafata.  

 De asemenea, siturile Natura 2000 din zona proiectului nu sunt potential dependente de 

corpurile de apa subterana, respectiv habitatele  identificate  nu sunt situate pe situri 

potential dependente   de corpurile de apa subterana freatica. Corpul de apa ROMU02 

este un corp de apa subterana cu nivel liber peste care  se suprapune  situl de 

importanta comunitara ROSCI 0040 Coasta Lunii, cu suprafata mai mica de 10 Km2. 

 Din punct de vedere al gradului de protectie globala, corpul de apa subterana se 

incadreaza in clasa de protectie buna. 2 din corpurile de apa subterana au fost 

identificate la risc de neatingere a starii chimice bune. Din punct de vedere cantitativ, 

niciun corp de apa subterana nu a fost identificat la risc de neatingere a starii bune 

 In cazul Corpului de apa subterana ROMU02 – Lunca si terasele raului Aries acesta 

este in stare cantitativa buna si in stare chimica buna buna. 

Contributia la atingerea obiectivelor de mediu 

 

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a 

poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si 

subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al BH Mures (PMBH) pentru ciclul 

de planificare 2016-2021, stabilite  in conformitate cu Directiva Cadru Apa.   

Conform PMBH, obiectivele de mediu pentru punerea in aplicare a Directivei cadru apa, sunt 

urmatoarele: 

 pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice 
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bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de 

apă puternic modificate şi artificiale; 

 pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative 

bune;  

 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea 

treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din 

apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare; 

 „prevenirea sau limitarea‖ evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea 

de măsuri; 

 inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi 

în apele subterane;  nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), 

art. 4.1.(b)(i) ale DCA);  

 pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. 

Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mures poate fi consultat la adresa: 

http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20ba

zinelor%20hidrografice/Planul%20de%20management.aspx  

 
Impactul produs de captarile de apa asupra corpurilor de apa subterane 
 
In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identifica corpul de apa 
subterana freatica ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries. 
 
Pentru a asigura alimentarea cu apa localitatilor din zona proiectului sursele de apa reabilitate 
prin proiect au fost dimensionate dupa cum  urmaza: 
 

 Sursa subterana "Varianta" Q inst = 48 l/s  

 Sursa subterana "Turda Veche" Q inst = 95 l/s 

 Sursa subterana: dren Calarasi Q inst= 77,5 l/s 

 Sursa subterana ; dren Poiana Q inst  = 133.6 l/s  

 
Conform PMBH toate corpurile de apa subterana din BH Mures au stare cantitativa buna si 
stare chimica buna.  
 
Starea cantitativa: Din punct de vedere al impactului asupra starii cantitative a corpurilor de apa 
subterane, presiunile cantitative sunt considerate captarile semnificative de apa, care pot depasi 
rata naturala de reincarcare a acviferului. Astfel, Conform Anexei V din Directiva Cadru Apa, 
starea buna din punct de vedere cantitativ a apei subterane se atinge atunci cand nivelul apei 
subterane in corpul de apa analizat este astfel incat resursele de apa subterana disponibile nu 
sunt depasite de rata de captare medie anuala pe termen lung. 

Din punct de vedere cantitativ, Corpul de apa ROMU02 nu a fost identificat la risc de neatingere 

http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%20hidrografice/Planul%20de%20management.aspx
http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%20hidrografice/Planul%20de%20management.aspx
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a starii bune nici in primul si nici in actualul plan de management; Obiectivul de mediu pentru 

starea buna cantitativa a fost atins in primul ciclu de planificare pentru toate corpurile de apa 

subterana. 

Conform rezultatelor monotorizarii, prezentate in cel de-al II-lea PMBH Mures,  corpul de apa 

subterana ROMU02 Lunca si Terasele Raului Aries are o stare cantitativa buna. 

Starea chimica: Conform Anexei I a Directivei 2006/118/EC au fost stabilite standarde de 

calitate pentru nitrati (50 mg/l) si pesticide (0,1 μg/l individual si 0,5 μg/l total), iar pentru ceilalti 

parametri prevazuti in lista minima din Anexa II a Directivei pentru Ape Subterane, au fost 

stabilite valori prag (threshold values - TV) avand la baza valorile fondului natural (natural 

background level - NBL).  

In cazul Corpului de apa subterana ROMU02 – Lunca si terasele raului Aries, analiza 
rezultatelor monitorizarii calitative indica faptul ca s-a inregistrat depasirea valorii prag la NH4 si 
prezinta tendinta crescatoare pentru parametrii chimici azotiti si azotati.  

Avand in vedere rezultatele analizelor recoltate in anii anteriori precum si pozitionarea punctului 
de monitorizare in extremitatea sud-estica a corpului de apa subterana se poate considera ca 
acesta este in stare chimica buna. 

Din punct de vedere al riscului chimic, pentru corpul de apa subterana ROMU02 nu s-a 
inregistrat un risc de neatingere a starii chimice bune.  

Corpului de apa subterana ROMU02 Lunca si terasele raului Aries are o protectie globala buna 

dar, conform PMBH corpul poate avea un risc potential pentru obiectivele de mediu, din punct 

de vedere calitativ, in cazul in care pe terenurile cu care se suprapune se aplica fertilizatori si 

datorita surselor de poluare provenite din industria alimentara, usoara sau prelucrarea metalelor 

din localitatile Turda si Mihai Viteazu.  

Activitatea de captare a apei din subteran, prin cumularea surselor existente, respectiv prin 
cumularea efectelor aspra starii cantitative a corpului de apa subterana, sunt susceptibile sa 
produca un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa de adancime. 

Corpul de apa subterana freatica ROMU02 este de tip poros permeabil si este localizat 
indepozitele aluvionare, de varsta cuaternara, ale luncii si teraselor raului Aries (afluent dreapta 
al Muresului); corpul de apa subterana se alimenteaza din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace 
fiind de 31,5-63 mm/an, si este drenat de reteaua hidrografica sau se descarca prin izvoare. 

Suprafata corpului de apa ROMU02 este de 192 kmp, de tip poros, cu strate acoperitoare de 
grosime variabila, utilizat in special pentru alimentarea cu apa a populatiei, industiale.  

Conform  PMBH Mures, pe corpul ROMU02 sunt amplaste captari care extrag volume majore 
din corpurile de apa subterana (11% din totalul volumelor captate din BH Mures), cea mai mare 
parte a apei captate fiind  utilizata pentru alimentarea cu apa a populatiei (in anul 2013 s-au 
captat 3373001mc/an pentru alimentarea cu apa a populatiei, 101830mc/an pentru industrie si 
52659 mc/an pentru agricultura). O exploatare semnificativa de ape subterane  a fost 
inregistrata de Compania de apa Aries SA, volumul captat fiind de 2658000 mc/an (an 2013). 

Corpul de apa subteran ROMU02 nu se afla in interdependenta  cu corpurile de apa de 
suprafata. 
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Corpul de apa ROMU02 este un corp de apa subterana cu nivel liber peste care  se suprapune  
situl de importanta comunitara ROSCI 0040 Coasta Lunii. De asemenea, siturile Natura 2000 
din zona proiectului nu sunt potential dependente de corpurile de apa subterana, respectiv 
habitatele  identificate  nu sunt situate pe situri potential dependente  de corpurile de apa 
subterana freatica. 

Conform rezultatelor monitorizarii corpului de apa subterana ROMU02, prezentate in PMBH 
Mures, evolutia mediei nivelului hidrostatic la nivelul anului 2013 in comparatie cu cea a mediei 
multianuale a nivelului hidrostatic din forajele de monitorizare, prezinta  scaderi ale nivelurilor 
hidrostatice in anul 2013 fata de media multianuala. Scaderile nivelurilor hidrostatice inregistrate 
in forajele de monitorizare cantitativa ale ROMU02 sunt determinate de lipsa precipitatiilor si NU 
de impactul activitatilor umane (supraexploatare). In general, consumul de apa a scazut pentru 
toate tipurile de folosinte (pentru alimentarea populatiei, industrie, irigatii etc.). 

In cazul corpului de apa subterana ROMU02 Lunca si terasele raului Aries rezulta ca in 

proportie de 80% suprafata acestuia este ocupata de terenuri cultivate, 4% de paduri si arii 

seminaturale si 16% suprafete artificiale. 

 In cazul in care pe aceste terenuri se aplica fertilizatori este posibil ca acestia sa afecteze 

starea calitativa a acestor corpuri de apa subterana. Sursele de poluare provenite din industria 

alimentara, usoara sau prelucrarea metalelor din localitatile Turda si Mihai Viteazu pot avea un 

posibil impact asupra starii calitative a apei subterane 

La evaluarea impactului asupra corpului de apa subterana s-au avut in vedere elemente: 

 Starea cantitava a corpului de apa ROMU02 Lunca si terasele Raului Aries este buna; 

nu a fost identificat la risc de neatingere a starii bune 

 Starea calitativa a corpului de apa ROMU02 Lunca si terasele Raului Aries este buna; 

nu a fost identificat la risc de neatingere a starii bune 

 Corpul de apa ROMU02 are o protectie globala buna 

 Masurile de baza necesare pentru asigurarea infrastructurii de apa potabila mentionate 

in PMBH Mures: reabilitarea surselor de apa Poina, Calarasi, Turda Veche si Turda 

Varianta 

 Obiectivele de mediu stabilite de PMBH Mures de atingere  a starii cantitative bune si 

starii calitative bune pentru corpurile de apa subterane au fost atinse in anul 2015 

 Corpul de apa subterana ROMU02 se alimenteaza din precipitatii, valoarea infiltratiei 

eficace fiind de 31,5-63 mm/an 

 Situl Natura 2000 cu care corpul de apa ROMU02 se suprapune (ROSCI 0040 Coasta 

Lunii) nu este dependent de corpul de apa 

 Prognoza cerintei de apa, conform PMBH Mures pentru populatia aferenta judetul Cluj 

situate in aria BH Mures, respectiv Regiunea Turda (celalte localitati din judetul Cluj sunt 

situate in aria BH Somes): 

 pentru populatia din mediul urban, care a fost avuta in vedere la elaborarea 

PMBH Mures, pentru  judetul Cluj (Regiunea Turda)  
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o scenariul minimal de 6.97 mil mc in 2020 si 6.72 mil mc in 2030,  

o scenariul de baza 7.10 mil mc pentru anii 2020 si 2030;  

o scenariul maximal: 7.26mil mc in 2020 si 7.48mil mc in 2030 

 pentru populatia din mediul rural (PMBH Mures), pentru  judetul Cluj (Regiunea 

Turda)   

o scenariul minimal de 4.86 mil mc in 2020 si 4.73 mil mc in 2030,  

o scenariul de baza 4.97 mil mc pentru anul 2020 si 4.99 mil mc  in 2030;  

o scenariul maximal: 5.09 mil mc in 2020 si 5.26mil mc in 2030 

 pentru industrie si irigatii (Administratia ANIF), zootehnie, acvacultura / 

piscicultura  

 Cerinta de apa la sursa in zona proiectului, pentru care s-a realizat dimensionarea 

infrastructurii, pentru perioada 2020-2045,  de cca 7 mil mc/an apa pentru populatia din 

mediul urban si rural, se incadreaza in prognoza privind cerinta de apa din PMBH 

Mures: 

 

 

 

 

 

 
 

 
*

Qzi 
med 
este 
debit
ul 
zilnic 
medi
u al 
nece
sarul
ui de 
apa iar Qs zi med este debitul zilnic mediu al cerintei de apa. 

 

Masuri pentru mentinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa subterana integrate in 
proiect 

 
Locuitori  Qzi med* Qs zi med* 

 
Nr.  l/s m3/zi l/s m3/zi 

Sistem de alimentare cu apa Turda 
 

 
   

Turda 48261 95.24 8228,93 141.43 12219,96 

Aiton 1420 3,62 312,63 4,38 378,28 

Calarasi-Bogata 1099 1,86 160,78 2,35 203,39 

Ciurila 1988 5,63 486,57 7,12 615,51 

Mihai Viteazu 6531 14,17 1224,14 17,92 1548,53 

Petrestii de Jos 1704 3,50 302,78 4,43 383,01 

Ploscos 852 1,81 156,39 2,29 197,83 

Sandulesti  2272 4,29 370,37 5,42 468,52 

Tureni 2840 5,07 437,96 6,41 554,02 

Sistem de alimentare cu apa  
Campia Turzii 

     

Campia Turzii 22274 48.05 4151,77 71,36 6165,38 

Calarasi si Calarasi Gara 1457 3.63 313.38 4.59 396.43 

Luna  5111 11,26 973,21 14,25 1231,11 

Tritenii de Jos 5111 10,69 923,21 13,52 1167,86 

Viisoara 6815 13,48 1164,32 17,05 1472,87 

Total 107735 222.3 19206.44 312.52 27002.7 
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In scopul asigurarii mentinerii, prevenirii deteriorarii starii cantitative si calitative bune a  corpului 
de apa  subterana ROMU02,  in conformitate cu art 4(7) al Directivei cadru apa la dezvoltarea 
proiectului s-au avut in vedere urmatoarele masuri: 

 Stimularea unui consum redus de resurse de apa prin implementarea principiului 

poluatorul plateste in cazul nerespectarii conditiilor cantitative  de furnizare a apei 

potabile    

 reducerea pierderilor in retele cu 24.5% prin reabilitarea prin proiect a conductelor de 

aductiune, transport si distributie apa potabila  contribuie la reducerea consumului de 

resurse  

 Achizitia unui detector pierderi de apa  

 integrarea Statiilor de ttratare , gospodariilor de apa si a statiilor de pompare in sistemul 

de supraveghere si control SCADA 

 Montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate incurajeaza reducerea 

consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa  

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor 

din cadrul sistemelor de alimentare cu apa pentru a preintampina eventuale avarii, in 

conformitate cu regulamentul de operare 

Avand in vedere cele mentionate, impactul generat de captarea apei subterane din Corpul de 
apa subterana ROMU02 este nesemnificativ:  

 prin captarile de apa care se realizeaza prin proiect nu se cauzeaza sau alterarea starii 

cantitative a corpurilor de apa subterana ROMU02 si nu se cauzeaza o neatingere a 

starii cantitative bune a corpurilor de apa subterana, in conformitate cu art 4(7) din 

Directiva Cadru Apa.  

Pentru realizarea proiectului a fost obtinut Avizul de Gospodarirea apelor nr 226/22.07.2016 
emis de ABA Mures.  

De asemenea a fost obtinuta Declaratia privind impactul asupra corpurilor de apa (in 
conformitate cu art 4(7) din Directiva Cadru Apa) , prezentata in Volumul IV EIM punctul 5 si in 
Apendice 2 la cererea de Finatare. 

Impactul descarcarii apelor epurate asupra corpurilor de apa  de suprafata 
 
Cursurile de apa de suprafata care sunt localizate in aria proiectului sunt urmatoarele: Aries 
(Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura 
Ariesului), Hasdate, Plaiesti, Badeni, Sandulesti, Valea Racilor, Valea Sarata, Paraul Florilor, 
Valea Larga (Horgosul de Jos), Racosa, Tritul, Valea Lata, Grind, Valea Odaii Betea si Corabia.  

Apele epurate in cadul statiilor de epurare din aria proiectului vor fi descarcate in urmatoarele 
corpuri de apa de suprafata:  

 SEAU Campia Turzii - emisar Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta 

Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: 

RORW4.1.81_B5, 
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 SEAU Luncani - emisar Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta 

Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: 

RORW4.1.81_B5; Apele epurate vor fi descarcate in Raul Aries, aval de SEAU Campia 

Turzii , la o distanta de cca 10 km; 

 SEAU Tritenii de Jos - emisar Corpul de apa Raul Tritul cod; RORW4.1.81.3 7.1_B1;  

raul Tritul, afluent al Raului Valea Larga, afluent al raului Aries.  

Raul Aries are o lungimede 166 km, debitul minim al Ariesului la Turda este de 2,5 mc/s iar cel 
mediu  de 19.2 mc/s. Lungimea raului Tritul este de 16 km.  

In statiile de epurare propuse prin proiect vor fi descarcate ape uzate menajere si industrial cu 
caracteristici conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano–biologica, indepartarea azotului 
si fosforului, in cadrul tuturor statiile de epurare,  apa descarcata va respecta indicatorii de 
calitate prevazuti de NTPA 001/2005 si ale Avizului de Gospodarirea Apelor nr 226/22.07.2016 
emis de ABA Mures 

 Prin descarcarea apelor epurate in Raul Aries si Raul Tritul nu se modifica calitatea apei 
receptorilor dupa descarcarea acestora si nu va exista un impact  asupra ecosistemelor 
corpurilor de apa de suprafata.  

La momentul elaborarii celuli de-al doi-lea PMBH Mures, Raul Aries inregistra pe segmentul 
Confluenta Plaiesti - Confuenta MURES un potential ecologic bun si o starea chimica buna, 
atingerea obiectivelor de mediu, in conformitate cu PMBH, fiind atinse in anul 2015 si se 
preconizeaza ca vor fi atinse si in anul 2021.  

Raul Tritul, emisarul SEAU Tritenii de Jos, inregistra la momentul elaborararii PMBH(2013) o 
stare ecologica moderata si o stare chimica buna. Starea ecologica moderata este  cauzata de 
poluarea cu substante organice, nutrienti datorata emisiilor/evacuarilor de ape uzate nenepurate 
sau epurate necorespunzator.  

Conform PMBH,  este de asteptat ca corpul de apa  Tritul sa atinga obiectivul de mediu de stare 
ecologica buna in anul 2021; corpul de apa Tritul nu a fost identificat ca fiind la risc din punct de 
vedere  al atingerii  obiectivelor de mediu pentru aul 2021. 

Prin colectarea si epurare apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos (localitatile Tritenii de 
Jos si Tritenii de Sus) si localitatea Urca (Raul Tritul traverseaza localitatile Tritul de Jos, Tritul 
de Sus si Urca) se contribuie la atingerea obiectivului de mediu de atingere a starii ecologice 
bune si mentinere a statii chimice bune pentru anul 2021, pentru Corpul de apa Raul Tritul.   

 In localitatea Urca se extinde prin proiect  reteaua de canalizare cu L= 5493.56 m; in 

present in localitatea Urca exista o retea de canalizare cu lungimea L= 6432m; apele 

uzate colectate sunt epurate in SEAU Campia Turzii 

 In localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus se extinde prin proiect reteaua de 

canalizare cu L=12276,35 m (Tritenii de Jos L=7638,83 m Tritenii de Sus L=4637,52 m); 

in present in localitatea Tritenii de Jos  exista o retea de canalizare cu lungimea L= 

3600m iar in Tritenii de Sus o retea de canalizare  cu L= 2460m);  apele uzate colectate 

din Agloemerarea Tritenii de Jos vor fi  descarcate in SEAU Tritenii de Jos extinsa prin 

proiect. 
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Raul Tritul este un afluent al raului Valea Larga, care la randul lui este afluent de stanga al 
raului Aries in care se varsa  in localitatea Viisoara. Lungimea raului Tritul este de 16 km. 
Principalele localitati traversate sunt Tritenii de Jos si Urca. Corpul de apa Valea Larga 
inregistreaza o stare ecologica buna si o stare chimica buna.  

Cantitatile de apa epurata descartate in emisari sunt urmatoarele:  

SEAU Campia Turzii: Debit orar maxim= 2275 mc/h;  Debit mediu zilnic  =1750 mc/h  

SEAU Luncani: Q u or max =60.2 [m³/h] emisar Raul Aries  

SEAU Tritenii de Jos: Q u or max =66.57 [m³/h] emisar Raul Tritul 

Avand in vedere debitele medii anuale ale Raurilor Aries (Qmed. = 19.2 m3/s,  Q95%= 1.28 
m3/s,  Q1%= 570 m3/s) si Tritul prin descaracarile de ape epurate nu se afecteaza regimul 
hidrologic si nu  se  produc alterari hidromorfologice ale Raului Aries si ale Raului Tritul.  

In scopul prevenirii poluarii apelor emisarilor statiile de epurare se va realiza monintorizarea 
continua a apelor epurate si se vor  asigura dotari pentru  prelevarea probelor de apa la intrarea 
in statiile de epurare si analiza calitatii apelor epurate, inainte de descarcarea in emisari.  

Statia de epurare Campia Turzii si statiile de epurare extinse prin proiect Tritenii de Jos si 
Luncani sunt asigura epurarea avansata  cu eliminarea azotului si fosforului apelor uzate.  

Masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor calitative ale corpurilor de apa de 

suprafata 

Pentru prevenirea eventualelor poluari accidentale a emisarilor (Raul Aries si Raul Tritul), vor fi 
luate urmatoarele masuri de prevenire: 

 Se asigura colectarea apelor uzate din intrega zona a proiectului si epurarea acestora in 

proportie de 100% 

 Apele epurate vor fi descaracte in emisari naturali cu respectarea indicatorilor de calitate 

prevazuti de NTPA 001/2005 

 Se vor procura si instala generatoare electrice pentru  asigurarea functionarii 

echipamentelor vitale aferente procesului tehnologic (cum ar fi pompele din statia de 

pompare de intrarea in SEAU si evacuare SEAU, a treptei de pretratare mecanica, a 

mixerelor, a suflantelor si alte echipamente, precum si a sistemului SCADA), astfel incat 

in cazul unei intreruperi de alimentare cu energie electrica, acest generator putand 

asigura necesarul de energie electrica pana la remedierea avariei. 

 Statiile de epurare vor fi echipate cu sistem SCADA care vor semnala eventualele avarii 

 Operatorii SEAU vor intocmi Planuri de avarii si Planuri de prevenire a poluarilor 

accidentale 

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor 

pentru a preintampina eventuale avarii, in conformitate cu regulamentul de operare 

 Se va realiza monitorizarea continua a calitatii apei descaracate in emisari 

 Se va realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct 

in statia de epurare 
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Avand in vedere cele mentionate  prin realizarea investitiilor realizate prin proiect  nu se 
cauzeaza sau alterare a starii ecologice  si chimice a corpurilor de apa de suprafata  si nu se 
cauzeaza o neatingere a starii ecologice bune   a corpurilor de apa, in conformitate cu art 4(7) 
din Directiva Cadru Apa. 

Prin colectarea si epurare apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos si localitatea Urca  se 
contribuie la atingerea obiectivului de mediu de atingere a starii ecologice bune si mentinere a 
statii chimice bune pentru anul 2021 pentru raul Tritul. 

De asemenea prin colectare si epurarea apelor uzate din zona proiectului –Regiunea Turda se 
contribuie la atingerea obiectivelor de mediu  stabilite prin PMBH Mures.  

Obligativitatea racordarii la retelele de canalizare 

Conform  art. 6  din NTPA 011 detinatorilor de incinte in care se desfasoara activitati socio-
economice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au  obligatia de a se racorda la 
retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile prevazute de NTPA-001, sau, dupa caz, 
NTPA-002. 

Astfel, odata  cu punerea in operare a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, operatorul 
SC CAA SA trebuie sa incheie Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apa si canalizare cu agentii economici din zona de implementare a proiectului si de asemenea 
sa solicite agentilor economici depunerea documentatiei tehnice necesare pentru emiterea 
acordului de preluare ape uzate, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de 
canalizare sau in statiile de epurare.  

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este 
reglementat de Ordinul ANRSC nr 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.    

In vederea incheierii contractelor cu agentii economici industriali, in conformitate cu legislatia 
invigoare, se vor avea in vedere urmatoarele:  

 respectarea continutului-cadru al Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de 

alimentare cu apa si/sau de canalizare  stabilit prin Ordinul ANRSC nr 90/2007;  

 respectarea prevederilor art nr. 11 din Normativul NTPA 002/2005 privind  conditiile de 

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, aprobat prin HG nr 

188/2002, modificata prin HG nr 352/2005; 

 pentru stabilirea conditiilor de deversare a apelor uzate in retele, mentionate in contract, 

agentul economic industrial trebuie sa puna la dispozitia OR, la solicitarea incheierii 

contractului si acordului de preluare,  in conformitate  cu prevederile art nr 10 din NTPA 

002/2005,  datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si 

compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale 

localitatilor sau in statia de epurare ; 

Conform articolului  4 (5) din LG nr 240/2006, preluarea in sistemele de canalizare a apelor 
uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la 
retelele publice de distributie a apei se poate aproba numai in masura in care  capacitatea 
sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu substante 
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impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de 
epurare.  

Conform NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile 
de epurare se face in baza contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare, incheiat intre agentul economic (utilizator) si SC CAA SA sau, 
dupa caz, a contractului preluare a apelor uzate prin vidanjare. 

Masuri pentru controlul apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in 
statia de epurare 
 
Apele uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare vor respecta 
indicatorii de calitate prevazuti de NTPA002/2005.  

Normativul NTPA 002/2005 stabileste care sunt substantele care nu trebuie sa fie continute in 
apele uzate ce se evacueaza in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare substante 
si care afecteaza sau degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor 
de epurare si ale echipamentelor asociate, diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a 
canalelor colectoare, aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare, 
perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau creeaza pericol de explozie.  

Pentru a respecta indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 002/2005, utilizatorul de apa are 
obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata 
respectarea conditiilor prevazute in contractul de racordare si utilizare a serviciilor de 
canalizare, acordul de preluare ape uzate si in avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.  

Astfel, in momentul solicitarii racordarii la reteua de canalizare, agentii economici trebuie sa  
faca dovada, prin documentatiile tehnice care se depun la CAA, ca asigura respectarea a cel 
putin a indicatorilor/ parametrilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005. 

In cazul apelor uzate descarcate direct in statia de epurare, statia de receptie ape uzate 
vidanjate si namolurile provenind de la fosele septice, colectate cu camioane-cisterna (auto-
vidanje),  cu capacitatea de  100 mc/zi, asigura masurarea volumului apelor 
descarcate,masurarea unor parametrii (pH; substante petroliere), preepurarea apelor uzate si a 
namolurilor septice inainte de introducerea in  fluxul de epurare a apelor uzate care intra in 
statia de epurare. De asemenea apele uzate descarcate statia de receptive vor respecta 
indicatorii de calitate NTPA 002/2005. 

Practic, prin respectarea de catre toti agentii econimici racordari la retelele de canalizare 
gestionate de OR a conditiilor calitative si cantitative privind evacuarea apelor uzate stabilite 
prin actele de reglementare emise de autoritatile competente (acord de racordare, contract de 
Bransare/racordare si de utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, acordul de 
descarcare a apelor uzate in reteaua de canalizare, autorizatia de gospodarirea apelor, 
autorizatia de mediu), impactul descarcarilor de ape uzate industriale asupra retelelor de 
canalizare sau asupra statiilor de epurare este nesemnificativ.   

In vederea asigurarii respectarii acestor conditii calitative si cantitative de desacarcare  a apelor 
uzate prin Strategia privind managementul apelor uzate industriale realizata in cadrul Studiului 
de fezabilitate se vor lua urmatoarele masuri:  

 Monitorizarea calitativa si cantitativa a  descarcarilor  apelor uzate de catre agentii 
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economici, conform frecventei stabilite de CAA si alte autoritati competente 

 Monitorizarea de control a  descarcarilor  apelor uzate in retelele de canalizare efectuata 

de catre CAA  

 Monitorizarea de catre OR a influentilor statiilor de epurare;  

 Aplicarea de penalitati in cazul nerespectarii conditiilor cantitative si calitative de 

evacuare stabilite de autoritatile competente,  in conformitate cu principiul „poluatorul 

plateste„; 

 Intocmirea Planurilor de prevenire a poluarii accidentale de catre agentii economici 

industriali si de catre Operatorul sistememelor de canalizare. 

 
Conform Strategiei, pentru controlul apelor uzate industriale descarcte in retele se vor lua 
urmatoarele masuri: 

 La nivelul CAA va fi intocmita si actualizata permanent o baza de date cu agentii 

economici industriali   din aria de operare a SC CAA SA care deverseaza  ape uzate in 

retelele de canalizare  operate de acesta 

 OR va intocmi un Program  de monitorizare a agentilor economici industriali care 

descarca ape uzate in retelele de canalizare 

 La racordarea la retelele de canalizare a  agentilor economici industriali se va solicita 

emiterea de catre OR a acordului de descarcare a apelor uzate in conformitate cu 

prevederile NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct 

in statiile de epurare; 

Pentru solicitarea si emiterea acordului de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor 
pentru care a fost emis acordul de preluarea, este necesara depunerea de catre agentii 
economici industriali la sediul SC CAA SA a unei documentatii tehnice privind activitatea 
desfasurata pe amplasament si cantitatea si  calitatea apelor uzate industriale  descaracate in 
retelele de canalizare operate de SC CAA SA. 

Intocmirea Planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si a Planurilor de 
actiune in caz de avarie 

Pentru a preveni poluarea accidental a apelor de suprafata si subterane CAA va intocmi si 
actualiza Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planurile de actiune in 
caz de avarie. 

In cazul in care apare o avarie la sistemul de colectarea a apelor uzate (retele de 
canalizare,pompe de ape uzate, statii de epurare) Operatorul va lua masuri pentru pentru 
impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor si va lua masuri de remediere  a efectelor 
poluarii. 

La elaboararea planurilor vor fi avute in vedere toate instalatiile, echipamentele, depozitele 
permanente si temporare de substante si materiale utilizate, depozitele temporare, unde se pot 
produce pierderi de ape uzate sau produse, ca urmare a unei avarii/poluari accidentale care 
prin antrenare in diferite moduri in canalele sau rigolele de evacuare a apelor uzate sau 
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pluviale, ori evacuari directe in cursurile de apa, pot provoca poluarea accidentala a apelor 
subterane sau de suprafata. 
In cazul producerii unei poluari accidentale se va actiona in conformitate cu Planul de actiune in 
caz de poluare accidentala si a sistemului de alerta.   
 

In cazul constatarii avarii sau constatarii unei poluari accidentale, se vor lua urmatoarele masuri: 

 Operatorul va asigura planificarea activitatilor de revizie si intretinere periodica a 

retelelor de canalizare, a echipamentelor din statiilor de epurare si a utilajelor si 

autovehiculelor 

 se vor asigura mijloace si constructii cu rol de aparare si pregatire pentru interventii;  

 se vor asigura dotari pentru limitarea raspandirii poluarii,  

 se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;  

 se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia avariei/poluarii accidentale 

sau se asigura o functionare alternativa; 

 se repara sau se inlocuieste echipamentul, aparatul etc. deteriorat in cel mai scurt timp; 

 se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la 

terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale;  

 se intreprind actiuni operative de urmarire a undei de poluare,  

 indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;  

 se va asigura neutralizarea/distrugerea poluantilor de catre firme specializate;  

 se iau masuri pentru restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic. 

 se colecteaza, transporta si depoziteaza, dupa caz, in conditii de securitate 

corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, in vederea  

neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.  

Deseurile  rezultate  din curatarea zonelor afectate vor fi colectate selective si vor fi predate 
firmelor autorizate sau transportate la depozitul de deseuri. 

In vederea elaborarii planului de actiune pentru situatii de avarii se vor inventaria si stabili 
activitatile, locurile si instalatiile (punctele critice) de la care pot proveni avarii si vor lua masuri 
pentru:  

 stabilirea sistemului de alerta in caz de avarie/poluare accidentala;  

 stabilirea programului de masuri si lucrari necesare pentru prevenirea poluarii,  

 precizarea sarcinilor si raspunderilor cu privire la anuntarea imediata a cazurilor de 

poluare accidental. 

 
Gestionarea corespunzatoare a namolurilor si reziduurilor 
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Utilizarea namolurilor in agricultura se va realiza cu respectarea OM nr 344/2004. Pentrru 
aplicarea namolurilor ca fertilizant pe terenuri agricole vor fi realizate studii agrochimice si 
analize ale calitatii namolurilor si se va obtine permisul de aplicare emis de APM. De asemenea, 
in vederea utilizarii compostului se vor realiza analize ale calitatii acestora de catre operator, 
respective se vor analiza parametrii agronomici si continutul de metale grele iar fermierii vor  
analiza  continutul de metale grele din sol, in conformitate cu prevederile OM nr 344/2004.  

Retinere de gratare si nisipul rezultate din procesul de epurare vor fi stocate temporar in 
containere pe amplasamentul statiilor de epurare si apoi eliminate la depozitul de deseuri 
autorizat. Grasimile vor fi predate firmelor autorizate in valorificarea si eliminarea acestui tip de 
deseuri.  

Reziduurilor rezultate din operatiile de curatare si intretinere a caminelor si retelelor de 
canalizare vor fi colectate selectiv, in recipiente adecvate si vor fi predate firmelor de salubritate, 
in vederea recilarii sau eliminarii adecvate.  

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate pe amplasamentele investitiilor, in perioada 
de operare, in conditii normale de functionare, nu va exista impact asupra corpurilor de apa de 
suprafata. 
 
In vederea gestionarii corespunzatoare a namolurilor generate in cadrul statiilor de epurare a 
fost elaborata Stategia privind  managementul al namolurilor si reziduurilor. Astfel, namolurile 
stabilizate si deshidratate rezultate  vor fi depozitate temporar pe platforme betonate in cadrul 
statiilor de epurare dupa care sunt transportate, in conform optiunilor de gestionare, fie la statia 
de compostare fie pe terenurile agricole.  

Conformarea cu obiectivele de mediu ale PMBH Mures 

Corelat cu PMBH Mures, Proiectul propus asigura conformarea cu obiectivele de mediu, dupa 
cum urmeaza: 

Directiva privind apa potabila (80/778/EEC), amendata de Directiva 98/83/EC 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă în 
legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Proiectul asigura implementarea obiectivelor Directivei privind cerintele de calitate pentru apa 
potabila in localitati si siguranta distributiei, protectia surselor de apa bruta, asigurarea sanatatii 
populatiei si reducerea pierderilor din retele. 

Corelat cu PMBH Mures, la dezvoltarea proiectului  s-au avut in vedere masurile investitionale 
pentru implementarea prevederilor Directivei, aferente sistemelor de alimentare cu apa, 
prevazute in  Anexa 9.2 ale PMBH Mures: 

Masuri privind asigurarea calitatii apei potabile controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă 
şi protecţie a sănătăţii 
 

 S-a realizat analiza de optiuni pentru identificarea celei mai bune solutii de de alimentare 

cu apa pentru localitatile care in prezent nu au sisteme de alimentare cu apa sau ale 
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caror surse de apa au capacitate redusa si tehnologie de tratare neadecvata, astfel, 

asigurandu-se furnizarea apei catre populatie, cu respectarea parametrilor de calitate 

pentru apa destinata consumului uman  prevazuti de Directiva 

o pentru asigurarea unor surse conforme pentru alimentarea cu apa s-a decis 

renuntarea la suresele locale de capacitate mica si reabilitarea surselor existente  

Sursa Varianta, Sursa Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana, alimentarea 

cu apa a localitatilor incluse in  SZAA Turda si SZAA Campia Turzii realizandu-se 

prin extinderea si reabilitarea sistemului de aductiuni  

o pentru asigurarea unui debit sufficient  pentru consumatorii din aria de operare s-

a decis suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in 

prezent in conservare, concomitent cu suplimentarea debitului posibil a fi furnizat 

catre consumatori prin reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 s-a realizat analiza riscurilor schimbarilor climatice asupra sistemului de alimentare cu 

apa; astfel au fost identificate si integrate in proiect masurile de adpatare la schimbarile 

climatice in scopul  asigurarii furnizarii in siguranta a apei potabile si la calitatea 

prevazuta de Directiva; 

 pentru asigurarea calitatii apei potabile la consumatori din punct de vedere al salubritatii 

si puritatii, in conformitate cu prevederile Directivei,  prin proiect se vor realiza  4 statii de 

tratare si 2 statii de clorinare a apei potabile (Statie de tratare Varianta Turda, Statie de 

tratare Turda Veche, Statie de tratare apa Calarasi,  Statie de tratare apa Poiana, Statie 

de clorinare Petresti (zona Holcim), statie de clorinare ce va asigura reclorinarea apei 

din cele doua rezervoare din cadrul GA Calarasi)  care vor asigura furnizarea apei catre 

populatie cu respectarea indicatorilor fizico-chimici si micro-biologici;  

 pentru asigurarea furnizarii in siguranta a apei potabile se vor realiza rezervoare de 

inmagazinare a apei: Reabilitare rezervor Varianta si  rezervor Cornesti, executia a doua 

rezervoare avand in Petrestii de Jos (zona Holcim) din care se vor alimenta localitalile 

invecinate Tureni, Aiton, Ploscos, Petrestii de Jos si Ciurila, reabilitarea rezervorului 

existent Calarasi (Campia Turzii), executie rezervor Tritenii de Sus; rezervor Viisoara si 

rezervor  Urca; 

 pentru asigura furnizarea in siguranta a apei potabile, la standardele prevazute de 

Directiva  se vor realiza:  

o Aductiuni: reabilitare conductelor de aductiune (Ltot=13432.64 m in SZAA Turda 

si  L=16881.18 m in SZAA Campia Turzii) si extinderi aductiuni ( L=92256.51 m 

in SZAA Turda si L=38946.25 m in SZAA Campia Turzii);  

Astfel, ca urmare a cresterii productiei/capacitatii de transport a apei potabile prin 
intermediul proiectului si imbunatatirii nivelului de tratare a apei potabile dupa 
implementarea proiectului se va asigura un grad de conectare la sisteme 
centralizate conforme cu  Directiva 98/83/EC/1998 pentru alimentarea cu apa, in 
aria de operare de 100 %; 
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o Retele de distributie: reabilitare retele de distributie L= 75443.44 m  si extindere 

retele de distributie  L= 161632.82 m,  in localitatile Turda, Campia Turzii, Rediu, 

Bogata, Prunis, Padureni, Saliste, Mihai Viteazu,  Cornesti,  Ploscos, Crairat, 

Valea Florilor,  Deleni, Sandulesti, Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, 

Micesti, Luncani, Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Clapa, Colonia, Padureni, 

Triteni-Hotar, Viisoara;   

o Statii de pompare  pe retelele de alimentare cu apa  31 buc, reabilitare 1 buc. 

 calitatea apei potabile furnizata in retelele de distributie va fi monitorizata prin sisteme de 

monitorizare, control și achiziții de date (Supervisory Control And Data Acquisition – 

SCADA) a calității apei la ieșirea din stațiile de tratare,  la iesirea din  rezervoarele de 

stocare și a parametrilor de exploatare în rețea; 

 prin proiect se vor asigura perimetrele de protecție a stațiilor de tratare, stațiilor de 

pompare și a rezervoarelor de stocare și distribuție, prin împrejmuire cu gard; 

 OR este dotat cu  un laborator mobil de detectare  pierderi de apa; prin proiect se vor 

achizitiona echipamente pentru detectarea pierderilor de apa: corelator digital pentru 

localizarea pierderilor de apa din conducte, locator pentru determinarea traseelor de 

conducte metalice-cabluri ingropate, detector acustic pentru confirmarea exacta a 

pierderilor de apa din teren, dispozitiv radar pentru cautare retele utilitati ingropate, 

debitmetru portabil pentru Dn 50 – Dn 1500 mm;  

 operatorul este dotat cu un laborator apa potabila acreditat RENAR; monitorizarea este 

prevazuta a fi realizata OR la apa bruta influenta in statia de tratare, pe etape de tratare, 

la iesirea din statiile de tratare, la iesirea din rezervoarele de inmagazinare si la robinetul 

consumatorului; de asemenea se realizeaza monitorizarea  in flux continuu a apei brute  

pentru turbiditate si pH si la iesirea din statiile de tratare pentru clor; avand in vedere 

extinderea ariei de operare prin proiect se vor  se vor achizitiona dotari pentru 

laboratorul de apa potabila: prelevator de probe portabil, balanta analitica, 

conductometru, oxigenometru portabil, tirator potentiometric automat, cabinet de stocare 

acizi si baze, spectofotometru UV/VIS, Reactiv pentru generare mediu 

anaerob/anaerobic. 

   Masuri pentru protectia surselor de apa:  

 prin proiect se vor stabili si institui zonele de protectie sanitara pentru sursele de apa 

reabilitate prin proiect; de asemenea vor fi instituite zone de protectie sanitara, in 

conformitate cu legislatia in vigoare, in jurul instalatiilor de  stocare si tratare a apelor in 

vederea potabilizarii; 

 calitatea apei brute ce intra in statiile de tratare va fi monitorizata in flux continuu; 

 prin proiect se asigura colectarea si epurarea apelor uzate si descarcarea apelor 

epurate in emisari naturali (raul Aries pentru SEAU Turda-Campia Turzii si pentru SEAU 

Luncani si  raul Tritul  pentru SEAU Tritenii de Jos)  cu respectarea indicatorilor de 

calitate prevazuti de  Normativul NTP 001/2005; procesul de epurare propus la toate 
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statiile de epurare propuse a fi extinse prin proiect este compus din pre-tratare mecanica 

si epurare biologica, cu eliminarea azotului si precipitarea chimica a fosforului; 

 in cadrul Strategiei privind managementul apelor uzate s-a intocmit Planul de actiune 

pentru situatii de avarie in scopul prevenirii poluarii accidentale a apelor de suprafata 

(capitolul 5 din SF); 

 in cadrul proiectului, in scopul gestionarii corespunzatoare a namolurilor,  protectiei 

mediului si sanatatii populatiei s-a intocmit Strategia   privind managementul namolurilor, 

conform careia namolul rezultat de la statiile de epurare va fi compostat si valorificat in 

agricultura sau va fi utilizat direct in agricultura;  

Prin implementarea proiectului se asigura un grad de conectare la sisteme centralizate de 

alimentare cu apa potabila de 94 % in anul 2021 (96,484 locuitori), respectiv 100% incepand 

cu anul 2023 (102883 locuitori, cantitatea de apa furnizata utilizatorilor casnici si industriali 

fiind de 4.127 milioane mc/an ).  

 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE 

Obiectivele Directivei se refera la protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor 
de ape uzate urbane si de ape uzate din anumite sectoare industriale. Romania a obtinut 
perioada de tranzitie potrivit careia trebuie sa asigure pana la 31 decembrie 2015 conformarea 
cu  prevederile Directivei pentru aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. si pana la 31 decembrie 
2018 conformarea aglomerarilor cu 2.000–10.000 l.e.  

Corelat cu cele PMBH Mures, proiectul asigura realizarea urmatoarelor masuri prevazute in 
Anexa 9.3 a PMBH pentru implementarea obiectivelor Directivei:  

 extindere retele canalizare L=153599.75 m si reabilitare retele canalizare L= 48059.13 m 

in localitatile: Municipiul Turda, Municipiul  Campia Turzii, Mihai Viteazu, Cheia,  

Cornesti,  Sandulesti, Campia Turzii, Luna, Luncani, Gligoresti, Viisoara, Urca, Tureni, 

Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, Aiton, Calarasi, Calarasi Gara, Tritenii de Jos si Tritenii 

de Sus 

 76 statii de pompare noi si reabilitare 3 statii de pompare si conducte de refulare ape 

uzate menajere in urmatoarele UAT:  Municipiul Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Luna, 

Viisoara, Tureni, Aiton, Calarasi, Calarasi Gara, Tritenii de Jos si Tritenii de Sus 

 colectoare de transport ape uzate L tot=26029.28m: Colector refulare Aiton – Ceanu 

Mic, Ceanu Mic – Turda, Comsesti - Tureni, Tureni -Ceanu Mic si Calarasi Gara - 

Campia Turzii; 

 statie de compostare a namolurilor –SEAU Turda Campia Turzii;  

 extindere Statiei de epurare Luncani, dimensionata pentru 2600 l.e. 

 extindere Statiei de epurare Tritenii de Jos, dimensionata pentru  2800 l.e 

Apele uzate colectate vor fi epurate in statiile de epurare care vor fi realizate prin proiect si 

statiile de epurare existente, dupa cum urmeaza: 
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Aglomerare/cluster Incarcare apa uzata 

colectata din 

aglomerari/ clustere 

2027 (grad maxim de 

conectare)(l.e) 

SEAU Capacitate SEAU Emisar 

1 Cluster  Turda  107882 l.e SEAU   Turda 

- Campia 

Turzii 

110.000l.e Raul 

Aries 

2519 l.e SEAU Luncani 2600 l.e Raul 

Aries 

2 Aglomerarea Tritenii de Jos 2794 l.e SEAU  Tritenii 

de Jos 

2800 l.e Raul 

Tritul 

Prin implementarea proiectului se asigura un grad de colectare in sistem centralizat a apelelor 

uzate din aria de operare de 84% in anul 2021 si 95% in anul 2023. Statia de epurare Campia 

Turzii este dotata de asemenea cu o statie de receptie ape uzate vidanjate prin care se asigura 

introducerea acestora in sistemul de epurare a apelor uzate.  

Deoarece intregul teritoriu al Romaniei este desemnat ca zona sensibila, prin proiect s-a  

asigurat colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, 

pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali.   

Prin asigurarea epurarii avansate  cu eliminarea azotului si fosforului a apelor uzate colectate 

din Aglomerarea Tritenii de Jos si localitatea Urca, se contribuie la atingerea obiectivele de 

mediu de atingere a starii ecologice bune pana in 2021, in conformitate cu PMBH Mures, pentru 

corpul de apa Tritul.   

Pentru corpul de apa Aries (de la izvor pana la acumularea Mihoesti si afluentii sai),  obiectivele 

de mediu de atingere a starii ecologice bune si starii chimice bune au fost atinse in anul 2015; 

de asemenea, starea chimica buna a Raului Tritul a fost atinsa in anul 2015. 

 
Incarcarea apelor epurate descarcate in emisari este urmatoarea : 

SEAU Consum biochimic 
de oxigen la 5 zile 
(CBO5) 

Consum chimic 
de oxigen - 
metoda cu 
dicromat de 
potasiu (CCO(Cr)) 

Materii în 
suspensie (MS) 

Azot total (N) Fosfor total (P) 

 mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi 

SEAU Campia Turzii- 

Emisar Raul Aries 
25 1365.12 125 6825.6 35 1911.17 10 546.05 1 

54.6
1 

SEAU Luncani 

Emisar Raul Aries 
25  12.59 125 62.95 35 17.63 10 5.04 1 0.5 

SEAU Tritenii de Jos 

Emisar Raul Tritul, 

25 13.96 125 69.8 35 19.55 15 8.38 2 1.12 
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afluent al raului Valea 
Larga, afluent al Raului 
Aries 

 
 
Prin asigurarea epurarii a apelor uzate colectate zona proiectului, se contribuie la atingerea 
obiectivele de mediu de atingerea si mentinerea starii ecologice bune si a starii chimice bune, in 
conformitate cu PMBH Mures.  

Directiva privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza 

namoluri de epurare in agricultura (Directiva 86/278/EEC) 

Conform Strategiei namolurilor, realizata in cadrul Studiului de fezabilitate, namolurile generate 
in cadrul SEAU Tritenii de Jos, SEAU Luncani si SEAU Cp. Turzii  vor fi compostate sau 
valorificate direct in agricultura. Astfel in statia de compostare va composta cca 70% din 
namourile generate in cadrul SEAU Turda Campia Turzii.  Strategia namolurilor este prezentata 
mai detaliat in sectiunea 6.12 Strategia namolurilor.     

Compostul si namolurile deshidratate si stabilizate ce vor fi utilizate direct in agricultura vor 

respecta cerintele privind calitatea namolurilor, respectiv continutul de metale grele stabilite prin 

OM nr. 344/2004 care transpune Directiva 86/278/EEC.  In scopul asigurarii unei calitatati 

corespunzatoare pentru utilizarea ca fertilizant a namolurilor se va asigura, in conformitate cu 

Strategia privind managementul apelor uzate industriale,  monitorizarea apelor uzate descarcate 

in retele avand in vedere valorile limita pentru metale grele si dezinfectarea la sursa a apelor 

uzate provenite din unitatile medicale, in conformitate cu legislatia. 

Pentru valorificarea directa a namolurilo in agricultura a fost estimata a fi necesara o suprafata 

de cca. 100 ha/an. La identificarea terenurilor care se preteaza la utilizarea namolurilor se vor 

realiza studii agrochimice speciale pentru a identifica potentialul agrochimic al acestora si 

continutul de metale grele iar inainte de utilizare se va solicita Agentiei pentru protectia Mediului 

permisul pentru  imprastierea namolurilor pe terenurile agricole, in conformitate cu legislatia.  

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din 

surse agricole 

In conformitate cu  Codului de Bune Practici Agricole aprobat prin Ordinul nr. 990/2015 si 

masurile din Programul de Actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse 

agricole, in scopul prevenirii poluarii cu nitrati  din surse agricole a apelor,  la utilizarea 

namolurilor ca fertilizant  se va avea in vedere ca doza maxima de azot provenit din 

ingrasamintele organice care se aplica pe terenuri nu poate depasi 170 Kg/ha/an.  

Pentru utilizarea namolurilor pe terenuri agricole se vor realiza studii agrochimice speciale, in 

conformitate cu  prevederile OM nr 344/2004,  prin care se va stabili cantitatea maxima anuala 

de namol care poate fi aplicata pe terenuri, avand in vedere  continutul de azot al acestora si 

aportul in azot al altor tipuri de ingrasaminte aplicate si care vor contine planuri de fertilizare, 

conditiile de imprastiere a namolurilor si precizari privind perioadele de aplicare a namolurilor 

pentru a diminua riscul de percolare. 

In cadrul statiilor de epurare Tritenii de Jos si Luncani se vor realiza platforme pentru 
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depozitarea temorara a namolurilor pentru 6 luni. De asemenea, SEAU Campia Turzii este 

dotata cu platforma de depozitare temporara a namolurilor pentru 6 luni.    

La plicarea namolurilor se vor avea in vedere restrictiile de utilizare a ingrasamintelor organice 

pe terenuri in panta,  pe terenuri saturate cu apa, inundate, inghetate sau acoperite cu zapada, 

pe terenuri adiacente cursurilor de apa sau in vecinatatea captarilor de apa potabila stabilite prin 

Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.  

Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice (Directiva Pasari) si 

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

(Directiva Habitate), denumite generic Directivele Natura 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere obiectivele de conservare ale planurilor de 

management pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar, respectiv 

actiunile pentru reducerea efectelor presiunilor la nivelul cursurilor de apa, in vederea protectiei 

biodiversitatii.  

Pentru evaluarea impactului asupra speciilor, habitatelor si siturilor  sau avut in vedere 

urmatoarele criterii de evaluare: afectarea  integritatatii siturilor, posibila afectare a speciilor tinta 

din situri in faza de constructie si in faza de operare a proiectului, a parametrilor cantitativi si 

calitativi ai speciilor tinta, avand in vedere  cerintele ecologice ale speciilor tinta relevante pentru 

posibilul impact al proiectului si  vulnerabilitatile sitului.  

In scopul protectiei speciilor si habitatelor din siturile natura 2000 si a rezervatiile naturale prin 

proiect s-au propus o serie de masuri  pentru faza de constructie si operare; pentru a asigura  

integritatea siturilor, retelele transport si distributie apa si retelele de canalizare si colectoarele 

de canalizare sunt amplasate in ampliza drumurilor/trotuarelor. 

Concluziile, inclusiv masurile stabilite prin Studiul de evalauare adecvata referitoare la protectia 

speciilor si habitatelor sunt prezentate in sectiunea 12.2.1; de asemenea, masurile de prevenire 

si reducere a impactului asupea speciilor si habitatelor mentionate in Acordul de mediu nr 

2/17.08.2017 au fost integrate in proiect.   

Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice si private asupra mediu  

1.9.1.3 Coerenta proiectului cu obiectivelor politicii privind schimbarile climatice:  

Avand in vedere contextul schimbarilor climatice actuale şi viitoare Strategia Europa 
2020 stabileste obiectivele ―20/20/20‖ in  materie de climă/energie in scopul reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% fata de nivelurile din anul 1990, respectiv: 

 utilizarea eficienta a resurselor in contextul schimbarilor climatice  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  cu 20%  

 cresterea eficientei energetice cu 20% 

Corelat cu aceste obiective, in scopul combaterii si reducerii impactului schimbarilor 
climatice, Strategia Nationala privind Schimbarile climatice 2016-2030 (CCS) 
stabileste urmatoarele obiective:  
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In scopul asigurarii respectarii anagajamentelor Romaniei, corelat cu obiectivele Strategiei 

Europa 2020,  Strategia privind Schimbarile climatice 2016-2030 stabileste urmatoarele tinte 

pentru reducerea GES:  

 atingerea ţintei pentru anul 2020 pentru sectoarele non ETS de creştere cu 19% a 

emisiilor de GES fata de anul 2005  

 contributia la atingerea ţintei UE stabilita de "Cadrul 2030 privind clima şi energia"  de 

reducere a emisiilor GES cu 40% până în 2030 la nivelul european  

 reducerea consumului de energie primară faţă de valoarea de referinţă (2005) cu 19% 

pentru anul 2020.  

 

Pentru a atinge aceste CCS propune, pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate,  

urmatoarele obiective care sa conduca la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera:  

 

Obiectivul 1 : Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste pentru sectorul alimentarii cu apa 

si epurarii apelor uzate urmatoarele masuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice de 

reducere a emisiilor de gaze cu effect de sera:  

a) Implementarea gestionării eficiente a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor 

uzate (termen 2016-2020) 

b) Continuarea finanţării modernizării sistemelor eficiente de epurare a apelor uzate din 

oraşe/regiuni pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele UE relevante privind calitatea apei 

şi acoperirea serviciilor şi reducerea emisiilor de GES (termen 2016-2018) 

 

Investitiile propuse prin proiect  integreaza urmatoarele masuri de combatere a schimbarilor 

climatice prin reducerea directa sau indirecta a emisiilor de GES, in conformitate cu CCS si 

Planul de actiune:   

 

Masuri pentru gestionarea eficienta a namolurilor integrate in proiect 

 Realizarea prin proiect a unei statii de compostare a namolurilor si valorificarea 

compostului ca fertilizant pe terenurile agricole; prin compostarea  namolurilor si 

utilizarea compostului sau direct a namolului stabilizat ca fertilizant in agricultura se va 

asigura reducerea consumului de resurse energetice pentru producerea de fertilizanti 

chimici si implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; 

 conform Strategiei privind managementul namolurilor realizata in cadrul Studiului de 

fezabilitate cca 70% din namolurile generate la SEAU Campia Turzii vor fi compostare in 

cadrul statiei de compostare  a namolurilor, realizata prin proiect; namolurile generate in 

cadrul SEAU Tritenii de Jos si Luncani vor fi valorificate direct in agricultura prin 

utilizarea namolului ca fertilizat, contribuind astfel la evitarea generarii emisiilor indirecte 

de GEF associate obtinerii de fertilizatori chimici si reducerea consumului de resurse; 

Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate si utilizarea 
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eficienta a resurselor, in contextul schimbarilor climatice: 

 statiile de pompare, statiile de tratare, rezervoarele si statiile de epurare vor fi prevazute 

cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea, supervizarea si conducerea proceselor 

tehnologice din sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare 

 optimizarea numarului de pompe propuse prin proiect contribuie la reducerea 

consumului de resurse pentru producerea energiei.   

 la procurarea utilajelor se are in vedere consumul de energie si emisiile de CO2 pe 

durata ciclului de viata; se vor achizitiona utilaje  echipate cu motoare conventionale dar 

cu consum redus de energie si emisii reduse de gaze cu effect de sera;  

 identificarea si alegerea surselor de apa ce nu necesita tratare intensiva si cu consum 

mare de energie si implicit cu emisii reduse de GES;  

 reabilitarea conductelor de aductiune si a retelelor de distributie si verificarea cu 

echipamente de detectare a pierderilor implica reducerea consumului de energie pentru 

captare si tratarea apei si indirect se reduc emisiile de gaze cu efect de sera; 

 prin proiect se asigura un grad de colectare a apelor uzate din zona proiectului de 100 % 

si epurarea avansata a acestora (epurare 100%) in SEAU Campia  Turzii (existent) si  

SEAU Triteni si Luncani (extinse prin proiect); apele epurate sunt descarcate in Raul 

Aries, respectiv Raul Tritul cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin HG nr 

352/2005 si a Avizului  de gospodarirea apelor; (colectarea si epurarea apelor uzate 

contribuie la evitarea contaminarii apelor si compromiterii calitatii acestora ce ar genera 

costuri suplimentare cu energia, emisii indirecte de GES si materiale in cazul 

potabilizarii) 

 reabilitarea prin proiect a retelelor de canalizare, cu o lungime totala de L=48535,73 m, 

conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei uzate, respectiv reducerea 

consumului de resurse si a costurilor de epurare si indirect reducerea GES; 

 apele uzate vor fi descarcate in emisarii naturali (Raul Aries si Raul Tritul) cu 

respectarea indicatorilor prevazuti de  NTPA 001/2005, urmatorii parametrii fiind  

monitorizati continuu:  pH, temperatura si NH4; 

 prevenirea producerii exfiltratiilor din retelele de canalizare prin verificarea periodica cu 

echipamente de detectare a pierderilor, conduce la evitarea contaminarii apei freatice si 

compromiterii calitatii apelor subterane si implicit la reducerea costurilor privind tratarea 

in vederea potabilizarii  

 montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate si descarcate in retelele de 

canalizare incurajeaza reducerea consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a 

resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice  si reducerea emisiilor indirecte de 

GES 

 implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de canalizare, 

avand in vedere respectarea principiului poluatorul plateste are rolul de a incuraja 

utilizarea eficienta a resurselor de apa;  

Masuri de conservare a biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice  



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 124 / 1110 

Prin realizarea de investitii pentru colectarea si epurarea biologica a apelor uzate se 
eliminand o sursa importanta de poluare a solului, subsolului si apelor de suprafata si 
subterane, asigurand conservarea si mentinerea de ecositeme sanatoase, evitarea  
pierderii biodiversitatii si  mentinerii rolului  ecositemelor terestre si acvatice de a absorbi 
si stoca carbonul. 

In vederea protejarii biodiversitatii si serviciilor ecosistemice s-au avut in vedere, 
urmatoarele masuri: 

 solutiile de asigurare a alimentarii cu apa au avut in vedere resursele de apa disponibile 

si cerinta de a nu produce modificari in habitate si modificari ale modului  de viata, avand 

in vedere influenta previzionata a  schimbarilor climatice asupra debitelelor; 

 la alegerea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere prevenirea 

reducerii diversitatii biologice, evitarea afectarii integritatii siturilor si parametrilor 

cantitativi si calitativi ai speciilor tinta din siturile Natura 2000;  

 reducerea presiunilor suplimentare  asupra biodiversitatii prin epurarea biologica a 

apelor uzate descaracarea in emisari naturali a caror stare ecologica si chimica nu este 

buna 

 la finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar de lucrari vor fi aduse lor  la starea 

initiala 

 colectarea apelor uzate  din zona proiectului va diminua impactul  asupra apei fretice.  

Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor 

strategice de crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii 

masura: 

 Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din 

investiţiile în domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale 

In scopul asigurarii atingerii acestui obiectivului prin proiect au fost integrate urmatoarele masuri 

care contribuie la cresterea eficientei energetice: 

 

Masuri pentru cresterea eficientei energetice a pompelor in domeniul alimentarii cu apa si a 

epurarii apelor reziduale 

In scopul asigurarii atingerii obiectivului de crestere a eficientei energetice a pmpelor, prin 

proiect au fost integrate urmatoarele masuri care contribuie la cresterea eficientei energetice: 

 reabilitarea pompelor existente prin inlocuirea cu pompe cu eficientei energetice ridicata 

aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare  

 optimizarea numarului de pompe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare; 

 toate pompele achizitionate prin proiect vor fi ave eficienta energetica ridicata; prin 

proiect vor fi realizate 12 SP pe conductele de aductiune, 20 SP pe retelele de 

distributie, 1 SP pe reteaua de distributie si 2 SP pe aductiune vor fi reabilitate; de 

asemenea  sursele de apa Turda Varianta, Turda Veche, Poiana, ST Varianta si ST 

Turda veche  vor fi echipata cu  pompe; in cadrul sistemului de canalizare vor fi 

asigurate prin proiect 55 SPAU pe retelele de canalizare, 3 SPAU se vor reabilita  iar pe 

colectoarele de canalizare se vor asigura 5 SPAU; de asemenea SEAU Tritenii de jos si 
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luncani vor fi dotate cu SP. 

 achizitia de statii de suflante eficiente energetic aferente treptei de tratare biologica din 

SEAU Triteni si SEAU Luncani. 

 achizitia de ventilatoare pentru aerarea brazdelor si  ventilarea halei de compostare din 

cadrul  de compostare cu eficienta energetica mare. 

Obiectivul de adaptare la efectele schimbarilor climatice 

In scopul asigurarii utilizarii eficiente a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice 

prezente si viitoare CCS propune  pentru sectorul Apa urmatoarul obiectiv:  

Obiectivul 1: Reducerea riscului de deficit de apă 

In scopul indeplinirii obiectivului, Planul de actiune pentru perioada 2016-2020 aferent CCS 

stabileste urmatoarea masura: 

 Sprijinirea investiţiilor în utilităţi cu scopul reducerii pierderilor din sistemele reţelelor de 

distribuţie a apei, în prezent estimate la aprox. 50% (termen 2016-2020); 

Proiectul propus integreaza o serie de masuri investitionale si operationale ce contribuie la  

reducerea deficitului de apa si cresterea utilizarii eficiente a resurselor  de apa, in contextual 

schimbarilor climatice:   

 reducerea pierderilor in retele prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, 

contribuie la reducerea consumului de resurse si a emisiilor de GES;   

 achizitia prin proiect a unui echipament de detectare a pierderilor de apa in retele va 

asigura reducerea consumului de resurse si indirect reducerea emisiilor de GES 

 statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea 

proceselor tehnologice din sistemele de alimentare cu apa  

 

Cresterea rezistentei la impactul schimbarilor climatice – masuri de adaptare la 
schimbarile climatice implementate in proiect: 

In urma evaluarii riscurilor climatice si analizarii impactul schimbarilor climatice asupra 

proiectului, in scopul cresterii rezistentei proiectului la schimbarilor climatice, in conformitate cu 

obiectivele Strategiei privind schimbarile climatice, proiectul  propune  o serie de masuri de 

adaptare la schimbarile climatice de natura investitionala, operationala si strategica, care au 

avut in vedere: 

1. asigurarea de  surse si debite de apa suficiente care sa asigure cerinta de apa si de noi 

capacitati de stocare apa potabila  pentru acoperirea necesarului, in conformitate cu 

analiza riscurilor si Analiza de optiuni realizata in cadrul Studiului de fezabilitate; 

2. la alegerea amplasamentelor investitiilor s-au avut in vedere informatiile/hartile de 

hazard si risc la inundatii  

3. reducerea pierderilor in retele si conducte de aductiune;   

4. realizarea  unor sisteme de colectare a apei uzate in sistem divizor  
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5. procesele de tratare si epurare selectate au in vedere cresterea temperaturii medii 

anuale și temperaturilor extreme, modificări în regimul precipitațiilor sia precipitatiilor 

extreme; 

6. achiziționarea de generatoare electrice de urgență pentru fiecare echipament pentru a 

asigura menținerea în funcțiune a sistemului in caz de fenomene meteo extreme 

7. informatizarea si conducerea automata a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 

prin achizitia de echipamente SCADA.   

Masurile operationale pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere masuri  de 

reparatii si intretinere a sistemelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificarea masurilor 

pentru functionare in caz de fenomene meteo extreme si asigurarea mijloacelor de interventie in 

caz de inundatii, incendii.   

Masurile strategice identificate pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere 

intocmirea de planuri de inteventie si manuale de operare in caz de fenomene meteo extreme,  

intocmirea de programe reparatii si intretinere si realizarea de studii privind influenta 

schimbarilor climatice viitoare asupra sistemelor.   

Descrierea pe larg a masurilor investitionale, operationale si strategice de adptare la 

schimbarile climatice sunt prezentate in sectiunea 12.3.5.3. 

Masurile identificate sunt prezentate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017 obtinut. 

Integrarea aspectelor legate de schimbarile climatice in cadrul evaluarii strategice de 
mediu 
POIM 2014-2020 a parcurs procedura de Evaluare Strategica de Mediu (SEA) in conformitate 
cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu 
pentru planuri si programe, care transpune in legislatia româneasca Directiva SEA nr. 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului. 

In scopul evaluarii efectelor de mediu ale POIM 2014-2020, in cadrul Raportului de mediu au 
fost selectate si formulate aspecte si obiective relevante de mediu si  pentru asigurarea 
prevenirii si minimizarii efectelor negative generate de schimbarile climatice. 

Obiectivul relevant de mediu – ―Prevenirea si minimizarea efectelor negative generate de 
schimbarile climatice‖ vizeaza reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice si 
propune numeroase actiuni in cadrul domeniilor „Protectia mediului si managementul riscurilor‖ 
si „Energie curata si eficienta energetica‖ a caror implementare va oferi solutii concrete de 
atenuare si adaptare la schimbarile climatice.  

Evaluarea strategica de mediu a subliniat faptul ca parcurgerea etapelor de proiectare in cadrul 
viitoarelor proiecte va trebui sa ia in considerare toate recomandarile din Raportul de mediu al 
POIM, dar si sa identifice masuri suplimentare de evitare si reducere a efectelor negative 
generate de schimbarile climatice.  
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Ca urmare a evaluarii strategice de mediu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a emis Avizul 
de mediu pentru acest program operational care contine masuri de infrastructura pentru 
prevenirea riscurilor generate de schimbarile climatice (cu accent pe inundatii si eroziune 
costiera) si masuri non-structurale menite sa intareasca rezilienta la dezastre naturale. 

CALCULAREA EXTERNALITATILOR NEGATIVE CA URMARE A EMISIILOR DE CO2 

In vederea raportarii cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera rezultate din proiect, atat la 
nivel absolut, fara proiect, cat si in scenariul cu proiect s-a avut in vedere calculului amprentei 
de carbon realizat  in conformitaten cu metodologia EIB (European Investment Bank – The 
carbon footprint of projects financed by the Bank. 

In urma analizarii surselor de emisii de GES a rezultat ca proiectul nu este generator de emisii 
semnificative. Acest lucru este demonstrat prin faptul ca valoarea maxima pe orizontul de 
analiza a emisiilor relative pe orizontul de timp este de 504t CO2/an. 

Pentru calcularea emisiiolr s-a pornit de la definirea celor 3 scenarii: 

1. Scenariul cu proiect  

2. Scenariul fara proiect 

3. Scenariul incremental (emisiile absolute) (Scenariul cu proiect- Scenariul fara proiect) 

Pentru fiecare scenariu au fost analizate: 

 Scopul 1: Emisii GES directe 

 Scopul 2: Emisii GES indirecte 

 

In cadrul Analizei cost-beneficiu a proiectului,  s-a realizat o modelare pe intregul orizont de timp 
al amprentei de carbon. 

Avand in vedere ca in faza de operare nu au loc procese de ardere directa a combustibililor, nu 
se inregistreaza emisii directe de GES. 

In vederea calcularii emisiilor GES indirecte s-a luat in considerare electricitatea consumata 
pentru functionarea proiectului. 

Conform Anexei 2 a Metodologiei EIB cantiatea de CO2 emisa ca urmare a energiei consumate 
este calculata astfel: CO2 (t)= Energia utilizata * Factorul de emisii pentru reteaua nationala de 
distributie a electricitatii. 

In cadrul proiectului au fost avute in vedere riscurile legate de schimbarile climatice prin 
includerea in analiza cost-Beneficiu, mai exact in Analiza Economica a impactului posibilelor 
emisii de CO2 rezultate in urma implementarii proiectului. 

Astfel, pentru monetizarea impactului emisiilor de CO2 s-a calculat in primul rand volumul 
gazelor cu efect de sera (CO2): 

Externalitatile emisiilor de CO2 au fost identificate ca fiind: 

 externalitati ca urmare a fermentarii namolului la SEAU Campia Turzii 
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 externalitati ca urmare a transportului namolului 

1. Pentru externalitatile rezultate ca urmare a fermentarii namolului 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Productie zilnica namol 
organic (in kg org DS/d) 

500 500 500 500 500 500 

Productie specifica de 
Gaz (in l/kg org DS) 

0 2,427 2,612 2,590 2,567 
2,54

5 

Productie zilnica de gaz 
(in m3/d) 

0 607 653 647 642 636 

Productie zilnica de CO2 
(in m3/d) 

0 1,199 1,290 1,279 1,268 
1,25

7 

Productie zilnica de CO2 
(in kg/d) 

0 438 471 467 463 459 

Productie anuala de CO2 
(in t/an) 

500 500 500 500 500 500 

Trebuie avut in vedere ca aceste cantitati reprezinta o reducere teoretica a emisiilor de CO2 in 
atmosfera avand in vedere ca la Statia de Epurare de la Campia Turzii exista o instalatie de co-
generare ce preia intreaga cantitate de gaze ce ar putea ajunge in atmosfera si transforma 
aceste emisii in energie termica si combustibil. Prin urmare, in analiza economica s-au avut in 
vedere emisiile teoretice ce s-ar emite in atmosfera ca urmare a cantitatii suplimentare de 
namol rezultat.  

Astfel, Cantitatea teoretica de CO2 ce ar fi fost emisa in atmosfera in urma fermentarii namolului 
suplimentar rezultat in urma implementarii proiectului (in lipsa instalatiei de co-generare) se 
calculeaza avand in vedere cantitatea zilnica de namol, cantitatea specifica de gaze rezultate 
dintr-un kg de namol, din care 25% este CO2 si densitatea CO2 (conform calculelor din tabelul 
de mai sus. 

1. Pentru externalitatile rezultate ca urmare a transportului namolului 

 

Volum CO2 transport namol 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

Productie anuala de namol deshidratat 
utilizat direct in agricultura (in m3/an) 

1121 1841 1846 1851 1856 1758 

Volumul capacitatii vehiculelor de 
transport (in m3) 

13 13 13 13 13 13 

Distanta medie pana la terenurile agricole 
(in km) 

20 20 20 20 20 20 

Cantitatea de namol utilizata direct in 
agricultura  (in %) 

25 35 35 35 35 34 

Distanta de transport totala (in km/an) 3450 5663 5679 5695 5710 5409 

Consum diesel (in l/100 km) 27 27 27 27 27 27 

Emisii specifice de CO2 (in g/l Diesel) 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Productie anuala de CO2 (in t/an) 2.48 4.07 4.08 4.09 4.10 3.88 

 

Volumul emisiilor totale de CO2 se calculeaza in functie de cantitatea de namol generat care 

trebuie transportat catre diverse facilitati de utilizare, astfel: 
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 35% in medie- transportat catre terenurile agricole (cu o distanta de transport de 40 km 

dus-intors) si in vehicule cu capacitatea de 13 m3; 

Avand in vedere distanta totala si consumul de combustibil specific se calculeaza consumul 

total de combustibil si considerand emisia specifica de CO2 de 2660 g/l Diesel pentru aceste 

vehicule de transport, rezulta emisiile totale de CO2 (in tone/an). 

Astfel amprenta de carbon a proiectului, pe intreaga perioada de operare a acestuia este de 504 
tCO2/an in medie, mult sub limita impusa de Metodologia EIB pentru a fi urmarit. 

In cadrul analizei economice au fost avute in vedere externalitatile negative ca urmare a 

emisiilor de CO2 rezultate din transportul namolului catre terenurile agricole si reducerea 

teoretica de emisii de CO2 ca urmare a suplimentarii cantitatii de namol gestionat in instalatia 

de co-generare. Pentru monetizarea acestor externalitati, au fost utilizate urmatoarele valori ale 

CO2 (conform Liniilor Directoare pentru realizarea analizei Cost-Beneficiu): 

Tip Baza de calcul Valoarea monetara 

Cresterea emisiei de 
CO2 – fermentarea 
namolului  

Emisia de CO2 (in tone) De la 25 Euro/tona in 2010 la 45 Euro/tona in 
2030  

Cresterea emisiei de 
CO2 – transportul 
namolului 

Emisia de CO2 (in tone) De la 25 Euro/tona in 2010 la 45 Euro/tona in 
2030 

 

Ca urmare a utilizarii acestor valori s-au estimate urmatoarele valori ale externalitatilor aferente 

emisiilor de CO2: 

Monetizarea 
externalitatilor ca 

urmare a Emisiilor de 
CO2 

UM 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

Emisii din transportul 
namolului 

Euro/an 
(85) (161) (184) (184) (184) (175) 

Emisii evitate in urma 
fermentarii namolului 

Euro/an              
(11,951) 

             
(17,362) 

             
(21,194) 

             
(21,012) 

             
(20,829) 

             
(20,647) 

Total (244,689) 
             

(14,123) 
             

(20,070) 
             

(24,285) 
             

(24,092) 
             

(23,899) 
             

(23,705) 

 

Efectele proiectului asupra mediului inconjurator avand in vedere  schimbarile climatice 
 
In urma realizarii analizei de optiuni si aplicarii analizei multicriteriale cum ar fi impactul asupra 
mediului si impactul schimbarilor cliamatice asupra proiectului din cadrul studiului de fezabilitate 
si aplicarea masurilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  in scopul  reducerii 
impactului proiectului asupra schimbarilor climatice s-a constatat  ca proiectul va avea, in 
combinatie cu schimarile climatice, efecte pozitive asupra  mediului.  
Astfel, la realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionare care sa conduca la 
reducerea emisilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent 
Strategiei privind schimbarile climatice, cum ar fi : 
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Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor 

uzate prin: 

 implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor 

uzate  

 modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de 

epurare a apelor uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante 

privind calitatea apei si acoperirea serviciilor si rezilienta la schimbarile climatice. 

Reducerea riscului de deficit de apa prin: 

 reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii pierderilor din sistemele retelelor 

de distributie a apei  

1.9.2  PRINCIPII  CARE STAU LA BAZA DEZVOLTARII PROIECTULUI 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse prin proiect  s-au avut in vedere protectia 

sanatatii umane  si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii 

durabile a resurselor de apa, luand in considerare  principiile precautiei, prevenirii, evitarii 

daunelor la sursa si principiul poluatorul plateste.  

1.9.2.1 Principiul precautiei 

La realizarea proiectului s-a asigurat respectarea principiului precautiei in scopul de a asigura un nivel 

ridicat de protectie a mediului si a sanatatii oamenilor, animalelor si plantelor atunci cand datele stiintifice 

disponibile nu permit o evaluare completa a riscurilor.  

Astfel, principiului precautiei a fost aplicat in contextul adaptarii la schimbarile climatice si prevenirii 

poluarii prin identificarea riscurilor si a  potentialelor efecte negative ale acestora generate de proiect 

asupra mediului, biodiversitatii, apelor si a sanatatii umane, identificandu-se urmatoarele masuri de 

precautie: 

 proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin POIM, Axa Prioritara AP3 

„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor‖,  

Obiectivul Specific 3.2  ―Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate 

urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei‖; 

investitiile propuse contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul 

alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund 

Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 

91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate; 

 la stabilirea investitiilor s-au avut in vedere masurilor de reducere a impactului asupra 

mediului stabilite in urma derularii procedurii SEA pentru POIM, referitoare la evitarea 

amplasarii investitiilor in situri Natura 2000, in zone in care poate aparea un impact prin 

cumularea cu alte activităţi socio-economice, evaluarea impactului asupra mediului 

pentru proiect, reducerea  impactului asupra  siturilor natura 2000, conform Studiului de 

evaluare adecvata.   

 proiectul a fost dezvoltat  avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de 

reducere a poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor 

de suprafata si subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al 
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Bazinului hidrografic  Mures, prezentate detaliat in sectiunea  12.1. 2.2. 

 proiectul integreaza masurile necesare pentru atingerea obiectivelor Planului de 

Management aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului 

Dunarea 2016-2021, prevazute in Deciziei de incadrare negativa nr. 

13657/SON/01.06.2016 emisa in urma derularii procedurii de evaluare de mediu SEA; 

decizia de incadrare este prezentata in Apendice 7 la Cererea de finatare. 

 Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile precum şi politicile, obiectivele şi 

strategiile definite în Tratatul de aderare si Programul Operational Infrastructura Mare 

(POIM);  

 proiectul propus a facut  obiectul evaluarii impactului asupra mediului (EIA), evaluarii 

adecvate  (AA) si evaluarii conformarii cu Directiva Cadru Apa; masurile investitionale au 

fost analizate, prin prisma principiului precautiei, avand in vedere evaluarea impactului si 

a celor mai reduse riscuri asociate asupra mediului, apelor, habitatelor si speciilor;  

avand in vedere masurile de reducere a impactului luate prin proiect, s-a constatat ca 

proiectul nu are un impact semnificativ si ireversibil asupra  mediului, habitatelor, 

speciilor si starii apelor;  

 in cadrul analizei de optiuni s-a realizat evaluarea impactului si a riscurilor pentru proiect 

legate de incertitudinile si efectele schimbarilor climatice pe termen lung si conditiile 

meteorologice extreme,  prin analiza magnitudinii, duratei si reversibilitatii efectelor 

potentiale  

 la stabilirea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere solutii care sa 

anticipeze, previna si sa minimizeze cauzele schimbarilor climatice si masuri de 

reducere a efectelor adverse ale schimbarilor climatice, luand in considerare rezultatele 

analizei riscurilor, referitoare la disponibilitatea resurselor, conservarea biodiversitatii si a 

serviciilor ecosistemice, reducerea gazelor cu efect de sera si masuri de adaptare la 

schimbarile climatice; 

 prin proiect se propun solutii tehnice, tehnologii si procese de productie curate, ca 

masura de implementare a principiului precautiei;  

 in conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale s-au avut in 

vedere urmatoare masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii 

umane, mediului, respectiv siguranta in operare a  sistemului de canalizare si a statiilor 

de epurare in cazul identificarii unor riscuri: 

 la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare  se vor analiza tehnologiile/procesele 

de productie si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor economici, dupa caz, in 

scopul identificarii substantelor pentru care exista riscul de a genera efecte negative;   

 in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru care 

exista riscul potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor economici 

industriali, dupa caz,  inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii si procese de 

productie mai curate, care sa elimine generarea unor astfel de substante.  

De asemenea, in conformitate cu principiul precautiei, pentru obtinerea autorizatiei de construire 

au fost obtinute avizele solicitate prin Certificatul  de urbanism sau alte avize solicitate in cadrul 

proceduriii de evaluare a impactului asupra mediului sau al procedurii de evaluare adecvata: 
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1. acord de mediu 

2. aviz gospodarirea apelor  

3. avizele si acordurile privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentarea cu apa, 

canalizare, alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, telefonie, fibra optica    

4. avize privind securitatea la incendiu  

5. aviz sanatatea populatiei,  

6. aviz verificator M.L.P.A.T. 
7. aviz ANIF 
8. aviz de amplasament SC Electrica 
9. Aviz C.N.D.N.R 
10. Aviz Directia Judeteana de Cultura si Culte 
 
 

1.9.2.2 Principiul actiunii preventive  

Proiectul este realizat in deplina conformitate cu principiul actiunii preventive, prin reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii de apa si canalizare, cu scopul de a diminua riscul de poluare a 

apei, ca o consecinta a reducerii pierderilor din sistemele de canalizare si asigurarii unei epurari 

adecvate a apelor uzate.  

Mai mult proiectul va contribui la: 

 Imbunatatirea situatiei ecologice din regiune si reducerea riscului pentru sanatatea 

populatiei in zonele de reabilitare/extindere a retelelor de canalizare si a statiilor de 

epurare a apelor uzate; 

 Imbunatatirea calitatii apei din corpurile receptoare prin epurarea corespunzatoare a 

apelor uzate  

 Controlul presiunii prin achizitia de echipamente pentru integrarea statiilor de pompare in 

sistemul SCADA existent.   

In conformitate cu principiul actiunii preventive, prin proiect s-au prevazut urmatoarele masuri de  

prevenire, minimizare a  cauzelor schimbarilor climatice si reducere a efectelor adverse ale 

acestora: 

 masuri de adaptare la schimbarile climatice cu privire la alegerea amplasamentelor 

investitiilor si surselor de apa, alegerea unor solutii tehnice care sa  diminueze riscurile 

climatice asupra asigurarii cantitatii si calitatii apei livrate si calitatea apei epurate 

descarcate in emisari naturali,  

 realizarea de sisteme de canalizare te tip divizor 

 asigurarea utilizarii eficiente a resurselor: reducerea pierderilor din aductiuni si retele de 

apa, reducerea exfiltratiilor din  retelele de canalizare si detectarea pierderilor in scopul 

evitarii contaminarii  apei freatice, epurarea apelor uzate;   

 reducerea presiunilor suplimentare asupra biodiversitatii prin  colectarea si epurarea 

biologica a apelor uzate;  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: identificarea surselor de apa ce nu 
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necesita tratare intensive si cu consum mare de energie;  reducerea si controlul 

pierderilor in retele;  

 achizitionarea prin proiect a unor echipamente  cu eficienta energetica mare. 

1.9.2.3 Principiul  remedierii cu prioritate la sursa  a  daunelor aduse mediului 

In conformitate cu principiul remedierii cu prioritate la sursa a  daunelor aduse mediului  prin 

proiect se pravad o serie de masuri menite sa asigure implementarea principiului, respectiv: 

Masuri investitionale integrate in proiect 

 prin investitiile propuse prin proiect se asigura colectarea apelor uzate urbane si 

epurarea acestora;  

 epurarea apelor uzate se realizeaza in statii de epurare sunt dotate cu trepta de epurare 

mecanica si biologica, dotate cu mijloacelor de masurare a debitelor, inregistrare si 

contorizare a debitelor si  facilitati de prelevare si determinare automata a calitatii apelor 

descarcate; 
Masuri prevazute in Strategia  privind managementul apelor uzate insustriale (capitolul 5 
din Studiul de Fezabilitate) 

 apele uzate descarcate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea 

prevederilor NTPA 002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor 

uzate descarcate in retelele de canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; OR 

va asigura monitorizarea de control a apelor uzate industriale descarcare in retelele de 

canalizare;  

 utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in 

retele astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si 

cantitative prevazute in contract si in autorizatia de gospodarire a apelor;  

 OR si  agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a  a poluarii 

accidentale  si vor asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de 

poluare accidentala. 

Masuri aplicate de autoritatile de mediu  

 autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea de control a 

apelor uzate descarcate in retele  
 autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de 

canalizare, referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, frecventa 
monitorizarii.  

1.9.2.4 Principiul poluatorul plateste 

Mecanismul  economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru 

Apa nr. 2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din  Legea Apelor nr. 

107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor 

serviciilor de utilizare a apei si prin HG nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului 

contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă (anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind 

înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române").   
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Astfel, in vederea atingerii obiectivelor politicii economice și financiare în domeniul apei, 

sistemul tarifar propus  prin proiect pentru furnizarea/prestarea de servicii de alimentare cu apa 

si canalizare,  are la baza aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv 

costurile de mediu şi de resurse, pe baza analizei economice şi cu respectarea principiului 

poluatorul plăteşte.   

In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul 

implementarii principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se au in vedere urmatoarele:  

 recuperarea costurilor de mediu  

 aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv 

prin costurile de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, 

conform grupelor de risc, in conformitate cu Regulamentului serviciilor de alimentare cu 

apa si canalizare al OR; prezenta poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de 

epurare in cantitati ce depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita faptului ca apele 

evacuate de agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti care depasesc limitele 

maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse activitati in 

apele uzate  din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si 

instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare.  

 la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa OR va solicita agentilor economici 

breviare de calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea 

corecta a necesarului de apa; 

 aplicarea de  penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de 

descarcare a apelor uzate în retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si 

contract;  

 principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel 

incat la finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat 

costurile de operare si mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea 

constructiilor si utilajelor din intreaga arie de proiect. 

 Constructorul are obligatia de a suporta costurile remedierii eventualelor daune, pe 

perioada executiei lucrarilor 

 Conform Analizei Cost-Beneficiu, Principiul Poluatorul Plateste a fost integrat in sistemul 

tarifar aplicat de CAA, in conformitate cu noile Planul de management al BH Mures si 

Legea Apleor, astfel: 

o Tariful include costurile resurselor (apa extrasa), acesta fiind direct legat de 

raritarea resursei si mentinerea  sustenabila a corpurilor acvifere potabile; 

o Tariful include costurile de mediu (epurare, tratare namol, monitorizare ape uzate 

descarcate in retele si ape epurate descarcate in receptori); 

o Politica de stabilire a prețului apei constituie o motivație adecvată pentru ca 

utilizatorii să utilizeze resursele de apă în mod eficient, contribuind astfel la 

realizarea obiectivelor de mediu incluse în directiva 2000/60/EC; 

o Tarifele sunt impartite in functie de destinatia finala a apei (sector industrial/ 
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gospodarii). Nivelul tarifar este acelasi si pentru consumatorii casnici si pentru 

clientii comerciali insa pentru clientii comerciali se pot aplica tarife suplimentare 

si penalitati in functie de gradul de risc si gradul de incarcare al apelor uzate; 

o Constrangerea operatorilor economici sa respecte condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate  asa cum sunt prevazute in legea 188/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare si anexele sale. 

Modul de stabilire al tarifului este prezentat in Raport ACB sectiunea 2.3. Tarifele pentru 
serviciul de alimentare cu apa si pentru cel de canalizare si sectiunea 2.3.1 Cadrul 
regulator.  

Aplicarea penalitatilor in conformitate cu principiul poluatorul plateste 

In cazul depasirii conditiilor de calitatative si cantitative de evacuare in retelele de canalalizare 

municipale, stabilite prin contractele de servicii, se vor calcula penalitati care sa acopere 

cheltuielile suplimentare cu epurarea, in conformitate cu principiul „poluatorul plateste‖.   

Penalitati se aplica  in conformitate cu instructiunile de calcul si cuantumul penalitatilor 

prevazute de  acte normative in vigoare. 

Detaliile cu privire la aplicarea principiului ―poluatorul plateste‖ sunt prezentate in Capitolul 5 ― 

Managementul apelor uzate industriale‖. 

1.9.3 REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

1.9.3.1 Acordul de mediu 

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare 
adecvata a fost obtinut Acordul de Mediu nr 2 din 17.08.2017, emis de APM Cluj  pentru 
proiectul: ―Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea 
Turda – Campia Turzii, in perioada 2014 – 2020‖.  

Acordul de mediu a fost intocmit in conformitate cu prevederile OM nr 135/2010 privind 
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice şi private si contine:  

 Masurile pentru prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  

 Masurile de adaptare la schimbarile climatice si masuri de reducere a efectelor asupra 
schimbarilor climatice (masuri de reducere a gazelor ce efect de sera) 

 Masuri de reducere a impactului in faza de dezafectare; 

 Conditiile de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice, conditii de 
ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza 
concluziile evaluarii adecvate, conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de 
santier care trebuie respectate in timpul realizarii proiectului si planul de monitorizare a 
mediului in faza de constructie 

 Conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative,   conditii 
care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei 
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comunitare specifice si conditiile de respectare a normelor impuse prin legislatia 
specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, 
zgomot, protectia naturii care trebuie respectate in timpul exploatrii si planul de 
monitorizare a mediului in faza de exploatare 

 Conditiile necesare a fi indeplinitein timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si 
postinchidere, conditiile pentru refacerea starii initiale in vederea utilizarii ulterioare a 
terenului.   

Masurile prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  si 
conditiile de realizare a proiectului stabilite prin Acordul de Mediu sunt integrate in 
totalitate in proiect si sunt prezentate dupa cum  urmeaza: 

 in sectiunea 12.4.1.3.Evaluarea impactului asupra mediului, masuri de reducere a 
impactului si conditii integrate in proiect  

 in sectiunea 12.4.2.2.1.2 Masuri de prevenire, reducere si eliminare a impactului 
asupra habitatelor si speciilor  din siturile Natura 2000 integrate in proiect 

 in sectiunea 12.1.3.1 Obiective si masuri de reducere a gazelor cu efect de sera 
integrate in proiect 

 in sectiunea 12.5.5.3. Masuri de adaptare la schimbarile climatice integrate in 
proiect. 

Costurile masurilor mentionate au fost integrate in costurile obiectelor de 
investitii si cuprinse in Deviz si ACB.  

1.9.3.2 Detalii privind derularea proceduriii de evaluare a impactului asupra mediului 

Activitatile propuse prin proiect se incadreaza in Anexa II punctul 13 (a) din Directiva 

2011/92/EU, amendata prin Directiva 2014/52/EU – ―Orice modificari sau extinderi ale 

proiectelor listate in Anexa I sau in acesta anexa, autorizate deja,  executate sau in curs de 

executie, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului (schimbari sau extinderi 

care nu sunt incluse in Anexa I) ‖. 

Conform legislatiei nationale, proiectul intra sub incidenta  HG nr 445/2009 privind evaluarea 

impactului asupra mediului, fiind incadrat in anexa II, la pct. 13a – Orice modificari sau extinderi, 

altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 

sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea 

efecte semnificative negative asupra mediului‖, pentru care autoritatea competenta de mediu 

decide daca este necesara evaluarea impactului asupra mediului (screening procedure). 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost derulata de APM Cluj, in 

conformitate cu OM nr 135/2004 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. 

Etapa de evaluare initiala a proiectului 

Procedura de mediu a fost demarata in data de 21.01.2016, in urma depunerii la APM Cluj a 

Notificarii privind solicitarea impactului asupra mediului insotita de Certificatul de Urbanism si 

coordonatele Stereo 70 ale investitiei propuse.  Prin adresa nr 20384/01.02.2016 APM Cluj a 
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solicitat completarea Notificarii cu prezentarea coordonatelor Stereo 70 in format DWG pentru 

traseul lucrarii aferente investitiilor propuse, urmand ca dosarul sa fie reanalizat.  In data de 

02.03.2016 au fost transmise completarile solicitate prin adresa inregistrata la APM Cluj nr 

21341/02.03.2016.  

In data de 10.03.2016 a fost realizata vizita de verificare a amplasamentelor de catre 

reprezentantii APM Cluj si a fost intocmit Procesul verbal de verificare a amplasamentului din 

10.03.2016.   De asemenea a fost intocmita Lista de control in scopul identificarii posibilitatii ca 

proiectul supus analizei să aibă sau nu efecte semnificative asupra mediului, avand in vedere 

caracteristicile proiectului si amplasamentele analizate.  Avand in vedere rezulatele evaluarii 

conform Listei de control si in urma analizarii documentatiei depuse si a localizarii 

amplasamentelor in planul de urbanism si fata de arii protejate, zone –tampon, monumente ale 

naturii sau arheologice, zone cu restrictii  de construit, APM a emis Decizia de evaluare initiala a 

proiectului nr 95/11.03.2016, conform careia:  

 Proiectul propus intra sub incidenta art, 28 din OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei salbatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, traseul lucrarilor propuse afladu-se partial in 

interiorul siturilor Natura 2000: ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche, ROSPA0113 

Canepisti, ROSPA0087 Muntii Trascaului, ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat, 

ROSCI0040 Coasta Lunii, Rezervatia Saraturile Ocna veche;  

 Agentia pentru Protectiea mediului decide necesitatea declansarii procedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului  

 Pentru continuarea procedurii s-a solicitat depunerea Memoriului de prezentare si 

prezentarea urmatoarelor avize:  

o Aviz AN Apele Romane-Directia Apelor Mures 

o autorizatiile CNADNR pentru lucrarile in zona de protectie a drumurilor nationale 

si a autostrazii si corelarea proiectului cu proiectele de autoastrazi si drumuri  

o autorizatiile RAADPP pentru lucrarile amplasate in zona de protectie a drumurilor 

judetene  

o depunerea anuntului privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

Etapa de incadrare 

Dupa obtinerea  tuturor avizelor solicitate prin Decizia de evaluare initiala nr 95/11.03.2016, s-a 

depus la APM Cluj Memoriul de prezentare in data de 13.01.2017 (adresa inregistrata in cadrul 

APM cu nr 20212/13.01.2017).  

Anuntul privind solicitarea de emitere a acordului de mediu a fost publicata astfel: 

 pe site-ul CAA din data de 28.03.2016  
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 pe site-ul de presa INTURDA.RO incepand cu data de  25.03.2016, in ziarul Monitorul –

editie de Aries pe data de 30.03.2016  

 la sediul primariilor, dupa cum urmeaza: incepand cu data de 25.03.2016 la sediul 

Primariei Campia Turzii, Primariei Luna, Primariei Tritenii de Jos si Primariei Ciurila; 

incepand cu data de  28.03.2016 la sediul Primariei Viisoara, Primariei Calarasi si 

Primariei Tureni; incepand din data de 29.03.2016 la sediul Primariei Turda, Primariei 

Aiton, Primariei Mihai Viteazu, incepand cu data de 30.03.2016 la sediul Primariei 

Petrestii de Jos, incepand cu data de 04.04.2016 la sediul Primariei Sandulesti,  

incepand cu data de 13.04.2016 la sediul Primariei Ploscos. 

  pe site-ul APM Cluj din  data de 17.01.2017.  

Nu au fost inregistrate observatii din partea publicului. 

Nu au fost solicitate completari ale Memoriului de prezentare.  

In urma sedintei CAT din data de 25.01.2017,  conform PV din data de 25.01.2017, s-a propus 

continuarea   procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata. La 

sedinta CAT au participat reprezentanti ai APM Cluj, ABA Somes Tisa, Consiliul Judetean Cluj, 

Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Cluj, ABA Mures si ABA Crisuri.  De 

asemenea, la Sedinta CAT au participat reprezentantul custodelui sitului Natura 2000 

ROSCI0040 Coasta Lunii- Asociatia ENVIROTEAM si reprezentantul custodelui sitului Natura 

2000 ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche.  

Astfel, in data de 31.01.2017, APM Cluj a informat CAA prin adresa nr 20212/31.01.2017, 

referitor la decizia de supunere a proiectului evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii 

adecvate.  

Proiectul deciziei de incadrare si proiectul deciziei de incadrare a fost pusa la dispozitia 

publicului, dupa cum urmeaza: 

 afisarea pe pe site-ul  APM din data de 30.01.2017 

 afisare pe site-ul CAA din data de 07.02.2017  

 afisare pe site-ul Aries TV din data de 07.02.2017,  pe site-urile de presa INTURDA.RO,  

Turda Info,  Turda Live, Ziar 15 Minute si  Ziar 21 din data de 07.02.2017 

 afisare la sediul primariilor din aria proiectului: din data de 07.02.2017 la se sediul 

primariilor Turda, Campia Turzii, Aiton, Luna, Mihai Viteazu, Sandulesti, Tritenii de Jos, 

Tureni, Viisoara si la sediul  CJ Cluj si din data de    08.02.2017 la sediul Primariilor 

Calarasi, Ciurila, Petrestii de Jos si  Ploscos. 

Nu au fost inregistrate comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare; de 

asemenea, nu au fost depuse propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind 

impactul asupra mediului.  
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Astfel, in urma parcurgerii etapei de incadrare in procedurile de evaluare a impactului asupra 

mediului si ale evaluarii adecvate, a fost emisa Decizia de incadrare nr.  36 din 17.03.2017 .   

Conform deciziei de incadrare, proiectul se supune deciziei de evaluare a impactului 

asupra mediului si evaluarii adecvate.  

Motivele care au stat la la baza luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurii de 

evaluare a impactului sunt urmatoarele: 

 proiectul intra sub incidenta HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind 

incadrat  la anexa  nr. 2 punctul 13 litera a)  „Orice modificari sau eextinderi ale 

proiectelor deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate.  

 Investitia duce la schimbarea temporara sau permanenta a folosintei terenului, modului 

de acoperire sa topografiei, inclisiv cresterea gradului de folosinta a acestuia; proiectul 

poate avea efecte si asupra folosintei viitoare a terenurilor invecinate; 

 Investitia duce la intensificarea traficului de orice fel in perioada de constructie di 

functionare si la crearea unui aflux permanent  sau temporar de populatie 

 Proiectul implica folosirea, depozitarea, transportul si manevrarea de substante care 

sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu  

 Proiectul pate afecta conditiile de viata ale populatiei invecinate 

 Proiectul poate cauza zgomote si vibratii datarita traficului generat de lucrarile de 

canstructie si cel din etapa de functionare 

 Proiectul poate conduce la riscul de contaminare a solului si aapei din manevrarea, 

depozitarea sau deversarea de materiale periculoase sau toxice, existand riscul ca, pe 

termen lung, poluantii care provin din aceste surse sa se acumuleze in mediu; 

 Exista riscul ca, in timpul construirii sau finctionareiii proiectului, sa se produca accidente 

care pot afecta sanatatea populatiei  sau mediul (ex. Explozii, deversari, incendii, 

depozitarea, manipularea, folosirea de substante toxice sau periculoas; din evenimente 

care se situeaza in afara conditiilor normale ale protectiei mediului –ex. avarierea 

sistemelor pentru controlul poluarii; 

 Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioara a amplasamentului si a 

amplasamentelor invecinate, astfel incat sa existe un impact semnificativ asupra 

mediului; 

 Proiectul poate avea ca efect emiterea in aer de poluanti  din activitatile de constructie 

sau din instalatii/echipamente tehnice; 

 Extinderea, marimea, complexitatea durata, frecventa si  reversibilitatea impactului 

potential asupra mediului, sanatatii si sigurantei oamenilor, datorate, proiectului, in toate 
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etapele acestuia, necesita a fi cuantificate, evaluate si stabilite eventuale masuri de 

diminuare; 

 Proiectul de implementeaza partial in ariile naturale protejate Rezervatiilea Naturala 

Saraturile si Ocna Veche, ROSCI0023 Saraturile Ocna Veche, ROSCI0238 Suatu 

Cojacna Crairat, ROSCI0040 Coasta Lunii, ROSCI0113 Canepisti, ROSPA0087 Muntii 

Trascalui; 

 In ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0040 Coasta Lunii si ROSPA0087 

Munti Trascaului, in  cadrul verificarii amplasamentului s-a constatat ca proiectul va 

include actiuni de constructie care duc la modificari fizice reprezente de amplasarea 

unor rezervoare pentru apa  pe suprafte ocupate de pajiste, impactul nepatand fi 

cuantificat  pe baza informatiilor cuprinse in Memoriul de prezentare;  

 In ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat, 

ROSCI0040 Coasta Lunii si ROSCI0023 Saraturile Ocna Veche, ROSCI0113 Canepisti 

si  ROSPA0087 Munti Trascaului exista pe amplasamentul proiectului si in imediata 

apropiere a acestuia habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar ce pot 

fi afectate de implementarea aproiectului iar impactul nu poate fi cuantificat pe baza 

informatiilor cuprinse in memoriul de prezentare; 

 Pe baza informatiilor detinute nu se poate stabili daca proiectul afecteaza direct sau 

indirect  zonele de hranire/reproducere ale pasarilor de interes comunitar; 

 Pe baza informatiilor detinute  nu se poate stabili daca proiectul se incadreaza in 

prevederile legale (OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art 23 alin 2) avand in vedere implementarea paartiala in 

Rezervatia Naturala Saraturile ocna Veche.   

Etapa de definire a Domeniului evaluarii 

In vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării APM a intocmit Lista de control 

pentru definirea domeniului evaluarii si a convocat Comisia de Analiza Tehnica (CAT) in data de 

23.03.1017.  

La sedinta CAT au participat reprezentanti ai urmatoarelor institutii:  APM Cluj, Directia de 

Sanatate Publica Cluj, Transgaz, Consiliul Judetean Cluj, Garda nationala de Mediu- 

Cpmisariatul judetean luj, Apele Romani- Sistemul de Gospodarirea Apelor Cluj, ABA Crisuri si 

ABA Mures.  

De asemenea, la Sedinta CAT a participat reprezentantul custedelui sitului Natura 2000 

ROSCI0040 Coasta Lunii- Asociatia ENVIROTEAM. 

De asemenea, in cadrul etapei de definirea a domeniului evaluarii  a intocmit si transmis 

Indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in Raportul privind impactul 

asupra mediului si in Studiul de evalauare adecvata; nu au fost depuse propuneri în ceea ce 

priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului transmise de catre public. 
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Indrumarul a fost pus la dispoziţia publicului prin afisare pe pagina de internet a APM in data de 

24.03.2017. In urma sedintei CAT, conform PV al sedintei s-au solicitat urmatoarele: 

 Cuprinderea in RIM a tuturor aspectelor determinate conform etapelor procedurale 

anterioare 

 Obtinerea Avizului Directiei Silvice Cluj Napoca  

 Obtinerea Avizului Garzii Forestiere Cluj 

 Obtinerea Avizele custozilor siturilor Natura 2000 

 Obtinerea Avizul ANIF 

Etapa Studiului de evaluare adecvata 

Studiul de evaluare adecvata a fost depus la Agentia pentru protectia mediului Cluj in data de 

12.05.2017.  

In cadrul procedurii de evaluare adecvata au fost obtinute Avizele custozilor siturilor Natura 

2000, dupa cum urmeaza:  

 Avizul revizuit al custozilor ariei protejate ROSPA0113 Canepisti impreuna cu 

ROSCI0223 Sararurile Ocna Veche, cu Rezervatia Naturala  Saraturile Ocna Veche si 

cu suprafata din ROSCI0238 cu care se suprapune-  Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor 

şi a Naturii "Grupul Milvus"  si Greenenviro, nr Grup Milvus nr. 194 din data de 

11.05.2017 si nr Greenenviro 123/11.05.2017; 

 Avizul custodelui ariei protejate ROSCI0040 Coasta Lunii –Asociatia Enviroteam nr 6 din 

data de 03.05.2017 

 Avizul custodelui ariei protejate ROSPA0087 Muntii Trascaului, ROSCI0037 Cheile 

Turenilor si ROSCI0035 Cheile Turzii -  Natura 2000 Trascau nr 915 din data de 

06.04.2017 

Studiul de evaluare adecvata a fost analizat in cadrul sedintei CAT din data de 29.05.2017. In 

cadrul sedintei au participat  reprezentanti ai urmatoarelor institutii: APM Cluj, ABA Mures, INM 

Cluj. De asemenea au participat reprezentanti ai custozilor arilor protejate:  ENVIROTEAM 

(custode ROSCI0040 Coasta Lunii) si GREENENVIRO (custode ROSCI0223 Saraturile Ocna 

Veche). 

Conform PV al sedintei CAT din data de 29.05.2017 in cadrul sedintei s-a propus acceptarea 

Studiului de Evaluare Adecvata.  

APM Cluj a informat Titularul proiectului prin adresa nr 8260/31.05.2017 cu privire la 

urmatoarele aspecte:  
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 studiul de evaluare adecvata este complet  iar concluziile acestuia pot fi acceptate ca 

fiind rezonabile si obiective 

 administratorii/custozii ariilor naturale protejate potential afectate au vizat favorabil 

derularea proiectului, iar respectarea conditiilor cuprinse in avizele respective impreuna 

cu masurile de reducere cuprinse in Studiu de Evaluare Adecvata  asigura 

implementarea proiectului fara a produce un impact semnificativ asupra retelei de arii 

naturale   de intere national si /sau comunitar 

 concluziile, conditiile de realizare si masurile de reducere a impactului prevazute in 

Studiul de evaluare adecvata  si in documentatia aferenta acestuia vor fi incluse in 

Raportul privind  evaluarea impactului asupra mediului. 

Prezentarea detaliata a procedurii de evaluare adecvta este prezentata in sectiunea 12.4.2.1 

Detalii cu privire la procedura de evaluare adecvata.  

Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului    

Raportul privind impactul asupra mediului, isotit de toate avizele solicitate a fost depus la APM 

Cluj in data de 14.06.2017.  

Raportul privind impactul asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata au fost pus la 

dispozitia publicului  prin afisare pe site-ul APM Cluj in data de 20.06.2017.  

In conformitate cu procedura de evaluare a impactului asupra mediului APM a stabilit impreuna 

cu Titularul proiectului oportunitatile de participare a publicului la luarea deciziei legate de 

proiect si au  data si locul dezbaterii publice. De asemenea APM a transmis Titularului 

proiectului prin adresa nr. 23883 din data de 19.06.2017 Indrumarul privind Dezbaterea publica.  

Anuntul privind dezbaterea publica  a fost publicat dupa cum urmeaza: 

 pe site-ul APM Cluj in data de 20.06.2017 

 in presa: ziarul Faclia in data de 20.06.2017 si in ziarul Cluj manifest in data de 

21.07.2017 

 pe site-ul CAA in data de 21.06.2017 

 la sediile Primariilor, dupa cum urmeaza: din data de  20.06 la Primaria Turda, Primaria 

Aiton, Primaria Calarasi, Primaria Ciurila, Primaria Campia Turzii, Primaria Petrestii de 

Jos, Primaria Ploscos, Primaria Sandulesti, Primaria Tureni, din data de 21.06.2017 la 

Primaria Campia Turzii, Primaria Luna, Primaria Tritenii de Jos, Primaria Viisoara, din 

data de 23.06.2017 la sediul Consiliului Judetean Cluj. 

De asemenea, au fost transmise invitatii de participare urmatoarelor asociatii si institutii: 

Asociatia Natura 2000 Trascau, Asociatia Enviroteam, Grupul Milvus, Asociatia Ecologica 

Lumea Verde, Clubului Ecologic „Transilvania‖, prefectura Cluj, Inspectoratul Judetean in 

Constructii Cluj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj, garda nationala de mediu –
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Comisariatul Judetean Cluj, Administratia Bazinala de Apa Mures, Directia Silvica Cluj, 

Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj,  

 Dezbaterea publica a avut loc in data de 12.07.2017. Cu ocazia desfasurarii dezbaterii publice 

a fost incheiat Procesul verbal nr 87/12.07.2017.  

Nu s-au inregistrat observatii sau contestatii din partea publicului interesat. De asemenea, pana 

la data la care a avut loc dezbaterea publica, publicul interesat nu a transmis la APM Cluj 

comentarii/opinii/observatii la raportul privind impactul asupra mediului.    

In cadrul procedurii de evaluare a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului APM a 

intocmit lista de control a etapei de analiza a calitatii raportului. In data de 18.07.2017 a fost 

organizata de catre APM sedinta CAT. La sedinta CAT au participat reprezentanti ai 

urmatoarelor instintutii: APM Cluj, Transgaz, Consiliul Judetean Cluj, Agentia Nationala de 

Imbunatatiri Funciare,  Directia de Sanatate Publica Cluj, ABA Mures si ABA Crisuri. Conform 

PV al sedintei CAT din 18.07.2017 Raportul privind impactul asupra mediului a fost acceptat si 

s-a decis emiterea Acordului de mediu.   

Decizia cu privire la emiterea Acordului de Mediu a fos t transmisa Titularului proiectului prin 

adresa APM Cluj nr 21605/31.07.2017.  

Proiectul acordului de mediu a fost pus la dispozitia pubicului in data de 01.08.2017.  

Anunturile cu privirre la emiterea Acordului de mediu au fost afisate dupa cum urmeaza: 

 pe site-ul APM Cluj in data de 01.08.2017; 

 pe site-ul CAA in data de 01.08.2017; 

 in ziarul Faclia pe data de 02.08.2017 

 La sediul Primarilor din aria de proiect:la data de 02.08.2017 la Primaria Turda, Primaria 

Campia Turzii, Primaria Calarasi, Primaria Luna, Primaria Mihai Viteazu, Primaria 

Tritenii de Jos, Primaria Viisoara si la sediul Consiliului judetea Cluj; la data de 

03.08.2017 la Primaria Aiton, Primaria Ciurila, Primaria Mihai Viteazu, Primaria 

Sandulesti, Primaria Tureni; la data de  04.08.2017la Primaria Ploscos. 

Nu au fost inregistrate observatii din partea publicului interesat.  

In data de 17.08.2017 a fost emis Acordul de Mediu nt 2 din 17.08.2017.  

Masurile stabilite prin  Acordul de mediu au fost integrate in proiect. 

Avizele Custozilor sunt prezentate in Anexa 2 Avize si Acorduri si in Volumul IV EIM. 
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1.9.3.3 Costul masurilor pentru atenuarea și/sau compensarea efectele negative asupra 
mediului 

 
In procesul de evaluare a impactului asupra mediului realizat in faza de Studiu de 
Fezabilitate, avand in vedere  prevederile OM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului,  au fost identificate masurile necesare pentru atenuarea efectele negative 
asupra mediului. 

La finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,   masurile de reducere 
a impactului stabilite prin acordul de mediu vor fi integrate in proiect si sectiunea va fi 
revizuita.   

Masurile adoptate in cadrul proiectului in vederea reducerii impactului negativ asupra 
mediului, identificate in procesul de evaluare a impactului  asupra mediului, realizata la 
faza de dezvoltare a proiectului sunt urmatoarele:  

 Refacerea solului afectat de lucrarile de excavare pentru montarea conductelor, 

depozitarea temporara de  materiale, stationarea utilajelor, organizare de santier, in 

scopul readucerii acestora la starea initiala,  prin nivelare si plantare de vegetatie 

specifica existenta anterior; 

 Depozitarea temporara  a solului fertil pe amplasamente puse la dispozitie de autoritatile 

locale in scopul reutilizarii, la finalizare lucrarilor pentru aducerea acestora la starea 

imitiala;   

 Asigurarea dotarilor si masurilor de interventie in caz de poluare accidentala a apelor de 

suprafata, a apelor subterane si a solului; 

 iluminatul amplasamentului Rezervoarelor de la Petresti se va realiza  cu surse lipsite de 

radiatii UV ( conform Avizului Custodelui Sitului Natura 2000  ROSPA0087  Muntii 

Trascau) 

 pe tronsonul de aductiune Aiton – Ploscos cu lungimea de L= 405 m, din localitatea 

Ploscos, in scopul protejarii habitatului de pajiste din Situl Natura 2000 ROSCI0238 

Suatu Cojacna Crairat se va realiza de sapatura manuala pentru montarea conductei;  

 Colectarea selectiva a deseurilor, stocarea temporara si eliminarea corespunzatoare a 

deseurilor din constructii, in functie de caracteristicile lor; 

 imprejmuirea organizarilor de santier si a punctelor de lucru pe perioada executarii 

lucrarilor;  

 controlul zonelor excavate, prin  montarea de bariere si acoperirea cu prelate  a 

transeelor de excavatii pentru a proteja vegetatia din vecinatate si zonele rezidentiale. 

 asigurarea utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica) pentru 

amplasamentele organizarilor de santier si ale obiectivelor; 

 achizitia de sisteme SCADA pentru monitorizarea, controlul si achizitii de date, pentru 

supervizarea si controlul retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a obiectivelor ce 

tin de acestea, din aria de operare a SC CAA SA 

 masuri de informare si publicitate a proiectului: conferinte privind lucrările propuse în 

cadrul proiectului, la stadiul contractelor de lucrări, masuri pentru imaginea vizuala a 

proiectului (panouri de amplasare temporară și a plăcilor permanente), organizarea de 

seminarii pentru prezentarea evoluției lucrărilor, campanie radio si TV, film de prezentare 
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a proiectului;  

Costurile privind masurile de mediu este de  2,782,000euro. Detalii privind costurile de 
mediu sunt prezentate in sectiunea 12.4.3. 

Costurile privind masurile de mediu sunt incluse in deviz, fiind luate in calcul in costurile 
totale de investitie si preluate si in ACB in vederea analizei proiectului. 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionale care sa conduca la reducerea 
emisilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent Strategiei privind 
schimbarile climatice, astfel : 

Obiectivele Europa 2020 in ceea ce priveste Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a 
energiei vizeaza reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii 
surselor de energie regenerabile până la 20%, creşterea cu 20% a eficienţei energetice. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor 
uzate prin 

 implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor 

uzate  

 modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de 

epurare a apelor uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante 

privind calitatea apei si acoperirea serviciilor si reducerea emisiilor de GES. 

Reducerea riscului de deficit de apa prin: 

 reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii pierderilor din sistemele retelelor 

de distributie a apei 

Costurile masurilor sunt integrate in devizul lucrarilor si integrate in ACB. 

  

1.9.4 Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si 
diminuare a efectelor acestora si de rezistenta in fata dezastrelor 

 
Schimbarile climatice pot afecta  atat obiectele fizice si infrastructura propusa a fi realizata prin 
proiect cat si mediul si sistemul social din  jurul acestora precum si intereactiunea dintre 
obiectele fizice  si interactiunea lor cu aceste sisteme. 

In cadrul Studiului de fezabilitate s-a realizat evaluarea riscurilor in scopul identificarii si 
implementarii  masurilor de adaptare in conditiile climatice actuale  si  in conditiile climatice 
viitoare, avand in vedere ca schimbarile climatice  pot afecta obiectele fizice  si infrastructura  
din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiar si social. 

Metodologia de evaluare utilizata are la baza principiile enuntate in Ghidul CE -―Non-paper 
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient‖.   

De asemenea, la evaluarea riscurilor si identificarea masurilor de adpatare la schimbarile 
climatice s-a avut in vedere Ghidul DG Clima: Schimbarile climatice si Proiectele majore 2014-
2020.  
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Analiza vulnerabilitatii si analiza riscurilor climatice  si masurile de adaptare 
investitionale, operationale si strategice planificare prin proiect trebuie sa reduca 
riscurile climatice reziduale  la un nivel acceptabil.   

Masurile de adaptare indentificate au fost prezentate in documentatia solicitata in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  

De asemenea masurile de adpatate sunt mentionate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017.   

Evaluarea riscurilor proiectului la schimbarile climatice s-a realizat in  cadrul analizei de optiuni, 
in scopul identificarii si implementarii  actiunilor de adaptare in conditiile climatice actuale  sau in 
conditiile climatice viitoare.  

Instrumentele de lucru propuse sunt urmatoarele:  

1. Identificarea senzitivitatii proiectului - Analiza de senzitivitate (AS) 

2. Evaluarea expunerii proiectului (EE) 

3. Analiza vulnerabilitatii (AV) Vulnerabilitatea= senzitivitatea X expunerea 

4. Analiza riscurilor (AR) 

5. Identificarea optiunilor de adaptare (IOA) 

6. Evaluarea optiunilor de adaptare (EOA) 

7. Integrarea planului de masuri de adaptare in proiect (IPMA) 

Evaluarea impactului schimbarilor climatice asupra proiectului se s-a realizat in diverse faze ale 
proiectului, respectiv faza de strategie si faza de planificare. 

Faza de strategie 

In scopul reducerii riscurilor de natura tehnica, financiare, de mediu si sociale, in faza de 
strategie, la analiza si luarea deciziilor  s-a realizat  analiza vulnerabilitatii  si evaluarea riscurilor 
proiectului, avand in vedere informatiile disponibile in aceasta faza.  

Astfel analizarea si luarea deciziilor s-a realizat pentru urmatoarele aspecte:  

 Dezvoltarea tipurilor de investitii (AS, EE, AV, AR) 

 
 Analiza de pre-fezabilitate (AS, EE, AV, AR, IOA) 

Faza de planificare 
In scopul stabilirii optiunilor de realizare si strategiei de executie, in acesta faza s-a realizat 
analiza rezilientei climatice a obiectelor proiectului  si proceselor. 

1.9.4.1 Identificarea senzitivitatii proiectului la schimbarile/hazarde climatice  

 
Senzitivitatea proiectului s-a  determinat  in relatie  cu o serie de variabile climatice si efectele 
lor secundare/dezastre (hazarde) climatice.     



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 147 / 1110 

Evaluarea senzitivitatii s-a realizat pentru conditiile climatice curente  si viitoare, avand la baza 
date furnizate de:    

 Studiu “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-

2030”, intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie  

 date privind schimbarile climatice pentru Regiunea Turda, conform European Climate 

Adaptation Platform, pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990  

 prognoza temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru 

perioada 2020-2099, Regiunea Turda conform Climate Change Knowledge Portal:  

 hartile de hazard si risc la inundatii.   

Conform Acordului de la Paris,  pana in 2050, se va inregistra o  crestere a temperaturii globale 
medii  cu 2 grade Celsius si va ramane constanta in viitor. 

Sinteza a proiectiilor pe Romania folosind modelele globale CMIP3 

In urma realizarii proiectiilor schimbarile in regimul climatic pentru Romania, folosind modelele 
CMIP3 („coupled model intercomparation project phase 3‖), s-au constatat urmatoarele: 

 Cresterea temperaturii medii lunare deasupra Romaiei in toate lunile, cea mai mare 

diferentǎ intre scenariu si rularea de control fiind in iulie (1,31 °C). Este interesant de 

mentionat cǎ si in cazul precipitatiilor, reducerea cea mai mare a lor (de aproape 6%), in 

orizontul de tip 2001-2030, are loc tot in iulie. 

 Schimbarea in cantitǎtile de precipitatii lunare, in orizontul de timp 2001-2030, pentru 

teritoriul Romaniei, este diferitǎ pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se inregistreazǎ o 

crestere in lunile de primǎvarǎ, cu un maxim de aproximativ 4% in martie. In lunile de 

varǎ si toamnǎ, mediile ansamblului de 16 modele indicǎ o descrestre, cea mai 

importantǎ fiind in luna iulie (aproximativ 6%). In lunile de iarnǎ, in cazul precipitatiilor, nu 

apare un semnal clar. 

Variabilele climatice identificate sunt urmatorele:  
 

Efecte primare Efecte secundare 

1. Cresterea medie a temperaturii 

aerului 

2. Cresterea temperaturii extreme 

a aerului (frecventa si 

magnitudine) 

3. Modificari in regimul 

precipitatiilor 

4. Modificarii in regimul 

precipitatiilor extreme 

(frecventa si magnitudine) 

1. Modificari calitative si cantitative 

ale emisarului 

2. Secete 

3. Disponibilitatea resurselor 

4. Furtuni 

5. Inundatii 

6. Eroziune fluviala 

7. Eroziunea solului si ravenarea 

8. Incendii naturale spontane de 

vegetatie 
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5. Viteza maxima a vantului 

6. Umiditate 

7. Radiatia solara 

 

9. Calitatea aerului 

10. Instabilitatea terenului/alunecari 

de teren, curgeri de grohotisuri 

11. Avalanse, zapada si gheata  

12. "Insula de caldura" urbana 

 
 
 

Obiectivele sunt analizate din perspectiva urmatoarelor elemente: 
 

Analiza de senzitivitate s-a realizat pentru urmatoarele Componente:  
 Constructii 

 Operare 

 Interdependenta  

 Output 

 
Constructii: statii de tratare, aductiuni,  retele de transport si distributie, statii de epurare, retele 
de canalizare; evaluarea constructiilor in faza de operare are in vedere:  

- Locatia  

- cota de amplasare a obiectelor;  

- durata de viata  a obiectelor; 

- structura constructiilor;  

- rezistenta la incendii; 

- starea tehnica si fizica a infrastructurii si facilitatililor existente; 

- aspecte de mediu; 

 
Operare:  

- Operare statii de tratare, statii de epurare  

- Operare sistem transport apa prin aductiuni si retele, operare retele canalizare 

 
Evaluarea proceselor tehnologice desfasurate pe amplasamente in faza de operare, are in 
vedere: 

- procesele tehnologice  

- disponibilitatea  si calitatea inputurilor; 

- conditii de operare a obiectelor; 

- aspecte de mediu; 

- infrastructura si facilitatile existente, starea tehnica a acestora. 

- efectuarea monitorizarii si dotarea cu sisteme de  avertizare  privind  schimbarile 

climatice; 
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Interdependente:  disponibilitatea apei la sursa,  calitatea apei brute,  furnizarea de energie, 
transport, calitatea apei descarcate in retele/apa influenta in SEAU, aspect de mediu 
 
Output: siguranta furnizarii serviciului de alimentare cu apa,  cantitatea si calitatea  apei 
epurate evacuata  in emisar avand in vedere caracteristicile emisarului; Output-urile  luate in 
considerare  au fost urmatoarele:  
Sistem de alimentare  

- calitatea apei furnizate; 

- siguranta furnizarii apei;  

Sistem de canalizare 
- cantitatea de apa epurata evacuata si caracteristicile emisarului; 

- calitatea apei epurate descarcate in emisar; 

 
Evaluarea senzitivitatii climatice :  
 
Evaluarea senzitivitatii: 
In cadrul analizei de senzitivitate s-a apreciat cu un scor de la 0-3, astfel: 
Sistem de alimentare cu apa 

 Senzitivitate zero : schimbarile climatice/hazardele nu afecteaza sistemul de alimentare 

cu apa 

 Sezitivitatea redusa- scor 1 schimbarile climatice/hazardele au impact minor asupra  

componentelor  proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output),  

impactul poate fi absorbit prin proceduri normale de operare, procesele tehnologice sunt 

intrerupte pentru 24 de ore;   

 Senzitivitate medie – 2 Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact moderat 

asupra componentelor sistemului de alimentare cu apa (constructii, procese tehnologice, 

interdependente si output) si sunt necesare masuri suplimentare pentru eliminarea 

impactului, procesele tehnologice sunt oprite pentru 1-2 zile, restrictii temporare 

furnizare apa intre 70-80% din debitul contractat, incidente minore  privind calitatea apei 

brute ce necesita proceduri suplimentare de tratare si monitorizare  cu cresterea 

costurilor de operare 

 Senzitivitate ridicata- Scor 3 - Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact 

moderat asupra componentelor sistemului de alimentare cu apa (constructii, procese 

tehnologice, interdependente si output) si sunt necesare masuri de urgenta  ; procesele 

tehnologice sunt oprite pentru mai mult de 2  zile, restrictii temporare furnizare apa intre 

30-70% din debitul contractat, incidente de poluare a calitatii apei brute ce necesita 

proceduri suplimentare de operare si monitorizare  cu cresterea considerabila a 

costurilor de operare 

Sistem de canalizare 

 Senzitivitate zero : schimbarile climatice/hazardele nu afecteaza sistemul de canalizare 

si statiile de epurare 

 Sezitivitatea redusa- scor 1 schimbarile climatice/hazardele au impact minor asupra  

componentelor  proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output), 
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impactul poate fi absorbit prin activitatea normala,  procesele tehnologice sunt intrerupte 

pentru 24 ore;  se poate produce un incident minor de poluare care afecteaza sistemul 

de colectare apa uzata  si are un  impact minor asupra   calitatatii  apei   

 Senzitivitate medie – 2 Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact moderat 

asupra componentelor proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si 

output) si sunt necesare masuri suplimentare de urgenta pentru eliminarea impactului; 

procesele tehnologice sunt oprite pentru 1-2 zile, se poate produce un incident moderat 

de poluare in care inundarea canalizarii afecteaza zona proprietatilor non-rezidentiale si 

se produce un impact moderat asupra   calitatatii  apei   

 Senzitivitate ridicata- Scor 3 -schimbarile climatice/hazardele pot avea impact 

semnificativ asupra componentelor proiectului (constructii, procese tehnologice, 

interdependente si output) si sunt necesare masuri suplimentare exceptionale pentru 

eliminarea impactului ; procesele tehnologice sunt intrerupte pentru mai mult de 2 zile; 

se poate produce un incident major de poluare in care inundarea canalizarii afecteaza 

zona proprietatilor rezidentiale si se produce un impact care afecteaza grav  calitatea  

apei   

 
SISTEM ALIMENTARE CU APA 

 

Sisteme de 
alimentare cu 
apa 

Constructii Operare Interdependente  Global 
proiect 

 Statii 
tratare 

Retele Statii 
tratare 

Retel
e 

Disponibilitat
ea apei la 
sursa 

Calitatea 
apei 
brute 

Furnizarea 
de energie 

Transport Output 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi 
scazute 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Seceta 0 0 0 0 3 3 1 0 3 3 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale 
regimului ploilor 
extreme 

1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 

Inundatii,  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Inghet-dezghet  
damage 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instabilitataea 
solului/alunecari 
de teren 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

Cresterea 
temperaturii/valuri 
de caldura 

0 0 2 0 2 1 2 0 3 3 

Intruziune apa 
salina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 
Disponibilitatea 
apei 

0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 

Incendii spontane 2 0 2 0 1 1 2 2 1 2 
Cresterea vitezei 
vantului 

2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 
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Sisteme de 
canalizare 

Constructii Operare Interdependente Global 
project 

 Retele  Statii 
epurare 

Retele  Statii 
epurare 

Calitatea 
apei 
descarcate in 
retele/apa 
influenta in 
SEAU 

Furnizarea 
de energie 

Transport Output 
(descarcare 
apa 
epurata in 
emisar) 

 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi 
scazute 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Seceta 2 0 2 2 2 1 0 2 2 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale 
regimului ploilor 
extreme 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Inundatii 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari 
de teren 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 

Cresterea 
temperaturii/valuri 
de caldura 

2 0 2 2 2 2 0 2 2 

Intruziune apa 
salina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 0 2 0 2 2 2 2 2 2 
Disponibilitatea 
apei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incendii spontane 0 2 0 2 2 2 2 2 2 
Cresterea vitezei 
vantului 

0 2 0 2 2 2 2 2 2 

 
 
Faza de proiectare  
In faza de proiectare se va revizui analiza de senzitivitate avand in vedere schimbarea conditiilor 
climatice. 
Faza de construire  
In caietele de sarcini se vor stabili sarcini astfel incat Constructorii sa prezinte masurile de rezilienta si 
adaptare la schimbarile climatice in faza de realizare a investitiilor. 

1.9.4.2 Evaluarea expunerii la schimbarile climatice si dezastre naturale  

In cadrul SF s-a realizat evaluarea expunerii la pericolele legate de clima, in locatiile  in care proiectul va fi  
implementat.   

Evaluarea expunerii proiectului la schimbarile climatice prezente si viitoare s-a realizat functie de pozitia 
geografica a proiectului in raport cu fenomenele climatice cu potential de risc, frecventa si intensitatea 
acestora si efectele lor secundare. 

Evaluarea expunerii s-a realizat pentru conditiile climatice curente viitoare, avand la baza date furnizate 
de:    

 Studiu “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, 
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intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie  

(http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-
23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf) 

 date privind schimbarile climatice pentru Regiunea Turda, conform European Climate Adaptation 

Platform, pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990 (http://climate-

adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer).  

 prognoza temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru perioada 2020-

2099, Regiunea Turda conform Climate Change Knowledge Portal: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europ

e&ThisCcode=ROU 

 hartile de hazard si risc la inundatii. http://gis2.rowater.ro:8989/flood/   

Situatia curenta 

Temperatura aerului 

Analiza sirurilor temperaturii medii a aerului, realizata la 94 statii meteorologice a pus in evidenta 
schimbari semnificative in toate anotimpurile si anume: 

 incalzire semnificativa de aproximativ 2
o
C in toata tara in timpul verii, in regiunile extracarpatice in 

timpul iernii si primaverii, cu valori mai mari in Modova depasind 2 
o
C (iarna) si 1 

o
C (primavara). 

 In timpul toamnei se remarca o tendinta de racire usoara in toata tara care nu este insa 

semnificativa din punct de vedere statistic. 

Precipitatii 
 

In cazul cantitatilor anotimpuale de precipitatii, pe intervalul analizat, nu s-a indentificat o 
tendinta semnificativa clara de schimbare la nivelul intregii tari, chiar daca aceasta a avut 
acelasi semn.  Analiza s-a realizat pe datele de la 104 statii meteorologice. 

 In cazul iernii si al primaverii s-au identificat tendinte de scadere a cantitatilor de 

precipitatii in majoritatea regiunilor tarii, insa acestea au fost semnificative din punct de 

vedere statistic la un nivel de incredere de cel putin 90% doar pe anumite arii din sudul si 

estul tarii (iarna) si in cateva puncte din Oltenia (primavara). 

 Tendinte semnificative de crestere a cantitatilor de precipitatii pe arii mai extinse se 

remarca in anotimpul de toamna. Vara, desi arii extinse prezinta o tendinta de crestere, 

aceasta nu este semnificativa din punct de vedere statistic iar pe unele arii mai restanse 

prezinta o tendinta de scadere, aceasta fiind semnificativa doar in cateva puncte izolate. 

Vant 

 Iarna si primavara, viteza medie a vantului prezinta tendinte semnificative de scadere in 

toate regiunile extracarpatice si in arealele montane. 

http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf
http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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 Vara si toamna, tendintele de scadere sunt mai reduse sau sunt nesemnificative statistic 

in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice, nu s-au identificat tendinte 

semnificative de scadere a vitezei vantului in niciun anotimp, situatie valabila pentru 

toata jumatatea de nord-vest in cazul verii. 

Prognoze conditii climatice viitoare 

 Prognoza Temperatura 

o cresterea temperaturii medii lunare deasupra Romaiei in toate lunile, cea mai 

mare crestere fiind in iulie (1,31 °C); 

o cresterea temperaturii anuale cu 1-1,5 °C in perioada 2021-2050 fata de perioada 

1961-1990, Regiunea Turda- Campia Turzii, conform European Climate 

Adaptation Platform;  

o 14 zile pe an cu temperature de peste 35 °C si temperature in timpul noptii de 

peste 20 °C, in perioada 2021-2050 in zona Municipiilor Turda si Campia Turzii (0 

zile in celalate zone), fata de 2 zile in perioada 1971-2000, conform European 

Climate Adaptation Platform;  

 
 Prognoza precipitatii:  

o cresterea in lunile de primǎvarǎ a precipitatiilor; in lunile de varǎ si toamnǎ,  se 

indicǎ o descrestere a precipitatiilor, fata de perioada 1986-2005, in regiunea 

Turda- Campia Turzii; 

o variatia precipitatiilor anuale de la – 5% la 5%, in Regiunea Turda -  Campia 

Turzii, fata de perioada 1961-1990, conform European Climate Adaptation 

Platform 

o variatia precipitatiilor iarna cu 5% – 10%,  in Regiunea Turda -  Campia Turzii, 

fata de perioada 1961-1990, conform European Climate Adaptation Platform.      

o variatia precipitatiilor vara de la – 5% la  5%,  in perioada 2021-2050, fata de 

perioada 1961-1990, in Regiunea Turda -  Campia Turzii, conform European 

Climate Adaptation Platform.  

     
 Deficitul de apa  : conform European Climate Adaptation Platform disponibilitatea apei in 

Regiunea Turda-Campia Turzii,  deficitul mediu anual prognozat de apa pentru anul 

2050 la nivelul bazinelor hidrografice este redus ; 

 
In tabelul urmator se prezinta prognoza temperaturilor medii lunare, pentru perioada 2020-2099, 
conform Climate Change Knowledge Portal: 
Temperaturi 
(mm)/an 

ian  feb mar apr mai iunie iulie august sept octe nov dec Temperaturi  
medii  
anuale  
 

1986-2005 -
5.04 

-
5.17 

-
2.17 

3.54 11.57 17 18.34 16.99 12.84 6.98 -
0.03 

-
2.28 

6.05 

2020-2039 -4.4 -2.3 -
0.32 

5.42 12.23 17.53 19.2 18.13 12.93 7 0.72 -
2.24 

6.99 

2040-2059 -
3.36 

-
0.95 

1.36 6.85 13.19 18.21 20.48 19.37 13.96 7.3 1.96 -
0.87 

8.13 

2060-2079 -
2.27 

-
1.77 

1.01 6.32 13.41 18.6 21.28 20.93 15.04 8.4 2.92 -
0.91 

8.58 
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2080-2099 -
1.34 

0.01 2.4 8.03 14.02 18.86 22.17 21.47 16.95 10.25 3.54 0.8 
9.76 

 
In tabelul urmator se poate observa cresterea temperaturilor medii lunare cu circa 4 grade in perioada 
2020-2099 fata de perioada 1986-2005 in Regiunea Turda-Campia Turzii.   
In tabelul urmator se prezinta prognoza precipitatiilor medii lunare, pentru perioada 2020-2099, conform 
Climate Change Knowledge Portal:  
Precipitatii (mm) ian  feb mar apr mai iunie iulie august sept octe nov dec Precipitatii  

anuale  
 

1986-2005 45.53 45.43 49.58 59.88 79.12 81.63 84.96 60.82 41.22 55.46 58.35 52.52 714.5 

2020-2039 47.61 42.82 53.07 64.95 88.03 85.54 71.53 54 46.95 48.64 62.13 58.64 723.91 

2040-2059 46.84 47.03 62.96 74.23 83.51 80.6 63 53.69 37.89 49.05 54.84 55.4 709.04 

2060-2079 54.07 48.05 61.28 69.93 81.95 87 59.82 41.13 36.02 45.43 52.54 59.11 696.33 

2080-2099 57.62 46.39 64.78 75.18 95.1 81.71 55.59 39.28 29.08 36.17 58.07 61.62 700.59 

 
Din tabelul de mai sus se pot observa urmatoarele:  

 cresterea precipitatiilor in lunile de iarna si primavara in perioada 2020-2099 intre 9% si 24%  fata 

de perioada  perioada 1986-2005; 

 scaderea precipitatiilor in lunile de vara in perioada 2020-2099 intre 7% si 22%  fata de perioada  

perioada 1986-2005; 

 scaderea precipitatiilor in lunile de toamna in perioada 2020-2099 intre 13% si 31%  fata de 

perioada  perioada 1986-2005. 

Conform  hartilor de hazard si risc la inundatii,  zona de implementare a proiectului este afectata dupa 
cum urmeaza: 

 Riscul de inundabilitate de 10%  (probabilitate mare de depasire a debitului maxim (viituri), 

respectiv inundatii care se pot produce o data la 10 ani) pe cursul Raului Aries este 

nesemnificativ si redus, cu exceptia zonei de nord a Municipiului Campia Turzii, in vecinatatea 

zonei rezidentiale,  zona traversata de conducta de aductiune si zona traversata de Raul Aries in 

Municipiului Turda, unde riscul la inundatii este major, insa gradul de afectare al populatiei este 

nesimnificativ,  iar al  activitatilor economice (inclusiv infrastructura) zero. Banda de inundabilitate  

de 10% are adancimea cuprinsa intre 0,5-1.5 m. 

 Riscul de inundabilitate de 1%  (probabilitate medie de depasire a debitului maxim, respectiv 

inundatii care se pot produce o data la 100 ani ) pe cursul Raului Aries este nesemnificativ si 

redus, cu exceptia unor zone extinse din Municipiul Turda, municipiul Campia Turzii si localitatea 

Viisoara si partial localitatea Cheia   unde riscul la inundatii este major iar gradul de afectare  al 

populatiei si activitatilor economice (inclusiv infrastructura) este mediu si mare; banda de 

inundabilitate asociata este de 0.5-1.5 m; 

 Riscul de inundabilitate de 0,1%  (probabilitate mica de depasire a debitului maxim, respectiv 

inundatii care se pot produce o data la 1000 ani ) pe cursul Raului Aries este nesemnificativ si 

redus, cu exceptia unor zone extinse din Municipiul Turda, municipiul Campia Turzii, localitatea 

Mihai Bravu si localitatea Viisoara si partial localitatea Cheia,  unde riscul la inundatii este major 

iar gradul de afectare  al populatiei si activitatilor economice (inclusiv infrastructura) este mare, 

mediu si mic. 

Inundatiile pot fi cauzate de ploi puternice, viituri putenice pe cursurile de apa de suprafata, inundatii ale 
sistemului de canalizare a apelor pluviale cauzate de  volumul mare de precipitatii (incluziv zapezi si alte 
precipitatii). 
 
In tabelele urmatoare se prezinta evaluarea expunerii la schimbarile climatice,  evaluata astfel: 
 
Expunerea curenta: 

 Expunere mare: 3 puncte -hazardul s-a produs in fiecare an in ultimii 5 ani 
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 Expunere medie: 2 puncte - hazardul s-a produs de 2 ori in 10 ani 

 Expunere redusa: 1 punct - hazardul s-a produs odata in ultimii  25 ani 

 Fara expunere : 0 puncte-  hazardul nu s-a produs niciodata 

Expunerea viitoare : 

 Expunere mare: 3 puncte – prognoza sugereaza o crestere aproape certa in viitor a aparitiei 

hazardului 

 Expunere medie: 2 puncte - prognoza sugereaza o crestere probabila in viitor a hazardului 

climatic 

 Expunere redusa: 1 punct - prognoza sugereaza o posibilitate scazuta a cresterii  in viitor a 

hazardului climatic 

 Fara expunere : 0 puncte - proiecțiile nu sugerează nicio posibilitate de creștere în viitor. 

In tabelul urmator se prezinta matricea expunerii componentelor proiectului la hazardele climatice curente 
si viitoare : 
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Hazarde climatice Expunere curenta Expunere viitoare 2050 

Eroziune costala 0 0 

Temperaturi scazute 1 1 

Seceta 2 3 

Furtuni de nisip 0 0 

Modificari ale regimului ploilor extreme 2 3 

Inundatii 2 3 

Inghet-dezghet   0 0 

Instabilitataea solului/alunecari de teren 0 0 

Cresterea temperaturii/valuri de caldura 2 3 

Intruziune apa salina  0 0 

Eroziunea solului 0 0 

Furtuni 1 2 

Disponibilitatea apei 1 1 

Incendii spontane 2 2 

Cresterea vitezei vantului 1 1 

 

La estimarea probabilitatii de producere a inundatiilor in Regiunea Turda - Campia Turzii s-au avut in 
vedere lucrarile de regularizare realizate pe cursurile de apa din zona si informatiile referitoare la 
posibilitatile de depasire mentionate in hartile  de hazard si de risc la inundatii :    
http://gis2.rowater.ro:8989/flood/  

Avand in vedere prognoza conditiilor climatice realizata in cadrul   studiului  ―Scenarii  de schimbare a 
regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030‖  si Climate Adaptation Platform pentru Regiunea 
Turda s-a prognozeaza o crestere probabila/aproape certa in viitor a urmatoarelor hazarde climatice:  

 seceta generata de scaderea precipitatiilor in lunile de vara si iarna,  

 modificari in regimul ploilor extreme,  

 inundatii produse de ploile extreme,  

 cresterea temperaturii, in special in lunile de vara  

 furtuni.  

Avand in vedere istoricul producerii de incendii spontane si probabilitatii producerii fenomemelor meteo 
extreme (trasnete) s-a estimant ca exista probabilitatea ca incendiile spontane sa se produca si in viitor.   

De asemenea, avand in vedere informatiile Climate Adaptation Platform referitoare la disponibilitatea apei 
in Regiunea Turda-Campia Turzii,  respectiv deficitul mediu anual prognozat de apa pentru anul 2050 la 
nivelul bazinelor hidrografice este redus, s-a apreciat ca deficitul de apa  in regiunea Turda va avea o 
posibilitate de producere scazuta in viitor.  

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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1.9.4.3 Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice 

 
Analiza vulnerabilitatii, sa realizat in cazul in care s-a  evaluat  ca exista  o senzitivitate ridicata sau medie a  
proiectului fata de o anumita variabila climatica sau efect secundar (hazard), in functie de localizarea si de expunerea 
acestuia. 
Pentru fiecare amplasament al proiectului vulnerabilitatea se calculeaza cu formula: 
 

V=S x E 
 

Unde: 
S = gradul de senzitivitate pe care obiectele le au;  
E = expunerea la conditiile climatice/efecte secundare 

In procesul de evaluare capacitatea de adaptare pentru fiecare proiect se considera a fi constanta si egala in intrega 
regiune.  
Avand in vedere agravarea impactului in coditiile climatice viitoare fata de situatia curenta si durata de viata a 
proiectului, de 30 de ani,  s-a intocmit matricea vulnerabilititatii avand in vedere conditiile climatice viitoare.  
 
Vulnerabilitate mare 6-9 
Vulnerabilitate medie 3-5  
Vulnerabilitate scazuta 1-2  
Fara vulnerabilitate 0 
 
Sistem de alimentare cu apa   
Matricea vulnerabilitatii pentru fiecare variabila climatica/efect secundar  care poate avea impact asupra sistemului de 
alimentare cu apa: 
 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
globala 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 2 2 1 1 
Seceta 3 2 6 3 9 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

2 2 4 3 6 

Inundatii 2 2 4 3 6 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

3 2 6 3 9 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 1 2 2 4 
Disponibilitatea apei 3 1 3 1 3 
Incendii spontane 2 2 4 2 4 
Cresterea vitezei vantului 2 1 2 1 2 

 
Din tabelele anterioare se poate observa ca sistemelele de alimentare cu apa global au vulnerabilitate mare si medie 
la urmatoarele hazarde climatice : 
 
In prezent : 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 
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 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
 
Sisteme de canalizare 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
globala 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 2 2 1 1 
Seceta 2 2 4 3 6 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

3 3 9 3 9 

Inundatii 3 3 9 3 9 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

2 2 4 3 6 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 1 2 2 4 
Disponibilitatea apei 0 1 0 1 0 
Incendii spontane 2 2 4 2 4 
Cresterea vitezei vantului 2 1 2 1 2 

Din tabelele anterioare se poate observa ca intreg sistemele de canalizare global au  vulnerabilitate mare si medie la 
urmatoarele hazarde climatice : 
 
In prezent : 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 
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 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Incendii spontane 

 
In procesul de identificare si  evaluare a vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice trebuie sa se considere ca 
schimbarile climatice reprezinta doar unul dintre mai multi factori care influenteaza disponibilitatea, calitatea si 
utilizarea apei. 

1.9.4.4 Evaluarea  riscurilor climatice asupra proiectului 

Analiza riscurilor este modalitatea prin care se determina incidenta posibilelor efecte negative identificate anterior si 
magnitudinea acestora. 

Posibilitatea aparitiei efectelor negative a fost  exprimata procentual sau gradual:   

1 = putin probabil sa apara : nu s-a produs in trecut in zona proiectului, potential care ar putea sa in viitor, dar nu pana 
in anul 2080 

2 = ar putea apărea: s-ar putea să fi avut loc în trecut în această locație cu impacturi minore sau probabilitatea care ar 
putea apărea până în anii 2050 

3 = aproape cert: a avut loc în trecut cu efecte majore și se va produce aproape sigur până în anii 2050 

Evaluarea amplitudinii efectelor negative este exprimata gradual si se refera la afectarea facilitatilor/activitatilor, 
afectarea securitatii/sanatatii populatiei, afectarea mediului si efecte sociale. 

Impact (severitatea) 

1 = impact minim care poate fi rezolvat prin întreținerea obișnuită sau modificarea operațiunilor 
2 = impact care necesită investiții și are un impact negativ asupra funcționării proiectului - poate necesita măsuri de 
adaptare 
3 = catastrofale: închiderea instalatiei sau impact major al impactului asupra comunităților locale - va necesita măsuri 
de adaptare 

 
Rezultatele evaluarii riscurilor sunt notate astfel: 
1-3 scazut 
4-6 mediu 
7-9 ridicat 
  
La identificarea si evaluarea riscurilor s-au utilizat :  
 

 Evaluarea vulnerabilității – prezentata in sectiunea anteriara 

 Pragurile și impacturile critice legate de climă - definește nivelurile de probabilitate și consecință care sunt 

esențiale pentru riscul respectiv 

 Interacțiunile - implicații pentru o comunitate mai largă și impactul altor elemente 

 Probabilitatea - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Impactul  - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Evaluarea riscului - Scorul de probabilitate X Scorul de impact pentru a da un scor general de risc  

 
Conform matricei vulnerabilitatii urmatoarele hazarde reprezinta un risc pentru sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare  si fac subiectul evaluarii riscurilor: 
 
Sisteme de alimentare cu apa 
In prezent : 
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 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
Sisteme de canalizare 
 
In prezent : 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Incendii spontane 

 
Matrice riscuri Sisteme de alimentare cu apa 
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 Seceta Modificari ale ploilor 
extreme 

Inundatii Cresterea  
temperaturii 
 

Furtuni Disponibilitatea  
apei  

Incendii spontane 

Probabilitatea 2 ar putea sa apara 
: seceta s-a produs 
si in anii anteriori si 
si ar putea sa 
apara si pana in 
anul 2050 

3 ploi extreme au avul loc 
si in trecut  si se vor 
produce si pana in anul 
2050 

2 inundatiile s-au 
produs in anii anterior 
si este posibil sa se 
produca si in viitor 
pana in anul 2050  

3 cresterea temperaturii a 
avut  loc si in trecut si este 
aproape cert ca va aparea in 
viitor pana in anul 2050 

2 s-au produs 
si in trecut in 
acesta zona 
cu impacturi 
minore, exista 
probabilitatea 
sa apara si in 
viitor 

2   ar putea aparea : in trecut 
s-a inregistrat o insuficienta a 
surselor subterane de mica 
adancime care care a afectat 
sistemul de alimentare cu 
apa 

2 In zona 
proiectului s-au 
produs in anii 
aneriori incendii 
sponatne si se 
pot produce si in 
viitor  

Impact 2 Impact moderat : 
nivelul apei in 
stratul freatic 
scade, 
disponibilitatea apei 
brute insuficienta 
pentru a acoperi 
necesarul;  daca 
seceta apare este 
posibil ca debitul 
surselor sa nu fie 
suficient, siguranta 
furnizarii apei catre 
utilizatori este 
afectata datorita 
secetei 

1 Impact minor : pot aparea 
intreruperea alimentarii cu  
energie electrica a  
obiectelor proiectului ca 
urmare a afectarii 
sistemului de alimentare cu 
apa si inundarea temporara 
a  aplasamentelor datorita 
ploilor abundente care 
afecteaza minor obiectele 
proiectului   

2  Impactul este 
moderat deoarece pot 
aparea perturbarea 
procesului tehnologic 
ca urmare a inundarii 
amplasamentelor 
obiectelor proiectului, 
intreruperi ale 
furnizarii enerigiei si 
transportul la 
amplasamente poate 
fi afectat  

2 impactul este moderat : 
poate aparea o insuficienta a 
debitelor surselor de apa 
pentru acoperirea cerintei de 
apa ;  cresterea consumului 
de apa in zilele cu 
temperaturi extreme de  
peste 35 °C, risc asupra 
sigurantei furnizarii apei ; se 
pot genera accelerarea 
proceselor biologice in 
retelele de alimentare cu apa  

1 impact 
minor : 
intreruperea 
alimentarii cu 
energie ca 
urmare a 
afectarii 
sistemului de 
transport 
energie 
datorita 
vanturilor 
extreme sau 
furtunilor 

2 Impact moderat : nivelul 
apei in stratul freatic scade, 
debitul surselor insuficient 
pentru a acoperi necesarul;  
restrictii temporare furnizare 
apa catre utilizatori, 
afectarea sigurantei furnizarii 
apei potabile catre utilizatori 

3 impact sever  
daca obiectele 
proiectului  sunt 
afectate de 
incendii, pericol 
pentru siguranta 
operatorilor, 
transportul la 
amplasamentele 
proiectului poate 
fi afectat  

Scor risc 4 (mediu) 3 (scazut) 4 (mediu) 6 (mediu) 2 (scazut 4 (mediu) 6 (mediu) 

 
Matricea riscurilor sisteme de canalizare 

 Seceta Modificari ale ploilor extreme Inundatii Cresterea  
temperaturii 
 

Furtuni Incendii spontane 

Probabilitatea 2 ar putea sa apara : seceta s-a produs si in anii 
anteriori si si ar putea sa apara si pana in anul 
2050 

3 aproape cert  vor aparea : ploi 
extreme au avul loc si in trecut  si 
se vor produce si pana in anul 
2050 

2 ar putea sa 
apara:  inundatiile s-au 
produs in anii anterior si 
este posibil sa se produca 
si in viitor pana in anul 
2050  

3 aproape cert : 
cresterea 
temperaturii a avut  
loc si in trecut si 
este aproape cert 
ca va aparea in 
viitor pana in anul 
2050 

2 ar putea sa 
apara :s-au 
produs si in 
trecut in 
acesta zona 
cu impacturi 
minore, exista 
probabilitatea 
sa apara si in 
viitor 

2 ar putea sa 
apara : in zona 
proiectului s-au 
produs in anii 
aneriori 
incendii 
sponatne si se 
pot produce si 
in viitor  

Impact 2 impact moderat : concentratia in poluanti a 2 Impact moderat :   Parametrii 2 Impact moderat : pot 2 Impact moderat : 1 Impact 1 Impact 
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apelor uzate descarcate in retelele de canalizare 
si influenta in statia de epurare este crescuta ; 
Cantitatea de apa influenta in statia de epurare 
este redusa datorita secetei  prelungite ;   Avind in 
vedere ca apa uzata este transportata in principal 
in retele gravitationale, in perioadele de seceta, 
datorita debitelor mici, viteza de curgere scade, 
ceea ce conduce la depuneri pe conductele 
sistemului de canalizare.  Efecte nedorite asupra 
calitatii apelor uzate:  fenomenul de anaerobioza, 
care conduce la accelerarea proceselor de 
fermentare anaeroba ; reducerea compusilor 
carbonului, ceea ce conduce deteriorarea 
raportului C:N:P,  cresterea bacteriilor 
filamentoase si producerea unui namol umflat, 
care nu se decanteaza, formarea spumei / 
denitrificare insuficienta – nu se pot atinge 
parametrii apei epurate; posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce 
poate produce coroziunea conductelor de 
canalizare si a peretilor bazinelor din statia de 
epurare, precum si mirosuri neplacute ; inceperea 
procesului de nitrificare/denitrificare in canalizare.  
Aparitia crapaturilor in conductele din beton. 
Debitul efluentului este redus, debitul emisarului 
este redus.     

apei apei uzate influente  sunt 
modificati datorita incarcarii 
suplimentare cu suspensii ; 
Debitul influent de apa uzata 
marit si concentratia scazuta de 
materii organice pot afecta 
procesul de epurare biologica prin 
eliminarea namolului activ din 
sistem. Inundarea sistemului de 
canalizare;  Suprasolicitarea 
pompelor; pompele nu pot 
transport tot debitul la SEAU; 
fisurarea conductelor ; marirea 
cantitatii de namol generate – 
datorita incarcarii mai mari in 
suspensii – ceea ce inseamna 
suprasolicitarea instalatiilor de 
tratare a namolului; intreruperea 
alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport 
energie datorita precipitatiilor 
extreme 

aparea depasiri  ale 
conditiilor  cantitative si 
calitative ale apelor uzate 
descarcate in retelele de 
canalizare in sistem unitar 
datorita inundarii partiale a 
unor zone; 
 

Curgerea in sens invers 
a apei epurate in 
conducta de descarcare 
in emisar in situatia 
depasirii nivelului de 
inundatii prevazut; 
nivelul emisarului 
depaseste cota gurei de 
decarcare apa epurata 
in emisar 
Afectarea structurala a 
obiectelor de pe 
amplasamente; 
Intreruperea proceselor 
tehnologice pe o perioada 
scurta de timp; disfunctii 
ale proceselor tehnologice; 
inundarea sistemului de 
canalizare; nerespectarea 
conditiilor calitative si 
cantitative de descarcare; 
debitul emisarului   se 
situeaza peste  mediile 
multianuale lunare ; 
furnizarea de energie si 
transportul la 
amplasamente pot fi 
intrerupte pentru o 
perioada scurta de timp 
datorita inundatiilor 

Cresterea 
temperaturii 
ambientale si 
cresterea 
temperaturilor 
extreme pot 
conduce la 
cresterea 
necesarului de 
oxigen pentru 
procesul biologic,; 
pot aparea 
consecinte asupra  
functionarii 
echipamentelor din 
cadrul SEAU (de 
ex. suflante) ceea 
ce poate conduce 
la perturbari ale 
proceselor de 
tratare; se pot 
genera 
accelerarea 
proceselor 
biologice in 
retelele de 
canalizare ceea ce 
poate produce 
coroziunea 
conductelor 

minor : pot 
aparea 
intreruperea 
alimentarii cu 
energie ca 
urmare a 
afectarii 
sistemului de 
transport 
energie 
datorita 
vanturilor 
extreme sau 
furtunilor 

minor : 
furnizarea de 
energie si 
transportul la 
amplasamente 
pot fi intrerupte 
pentru o 
perioada scurta 
de timp datorita 
inundatiilor 

 4 (mediu) 6 (mediu) 4 (mediu) 6 (mediu) 2 (scazut) 2 (scazut) 
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Managementul Riscurilor  
  
In scopul dezvoltarii unui proiect cat mai rezilient la schimbarile climarice pentru  fiecare risc identificat  s-
au analizat  urmatoarele  tipuri de decizii :  
 

 ACCEPTAREA RISCULUI: nu este necesară nici o acțiune fie pentru că procesele / sistemele 

existente sunt suficiente pentru a gestiona riscul sau activele care nu merită susținute având în 

vedere impactul potențial 

 IMPARTIREA RISCULUI: compensarea riscurilor prin împărțirea de ex. prin asigurare sau în 

parteneriat cu alții 

 EVITAREA RISCULUI: deplasarea fizică a proiectului pentru a evita sau a reduce probabilitatea 

de risc  

 REDUCEREA RISCULUI: introducerea unor măsuri de reducere a consecințelor riscurilor 

apărute,  

 EXPLOATAREA OPORTUNITĂȚILOR POZITIVE: introducerea de noi activități, practici sau 

comportamente pentru a profita de un climat în schimbare  

 
Avand in vedere hazardele climatice care reprezinta un risc pentru sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare  si fac subiectul evaluarii riscurilor, s-au constata urmatoarele : 
 
Sisteme de alimentare cu apa 

 SECETA: REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adaptare pentru a asigura un debit de apa suficient in 
perioadele secetoase, corespunzator cerintei si monitorizarea avertizarilor meteorologice ;  

De asemenea, este necesara  implementarea de  masuri operationale  si strategice de actiune in 
perioadele de seceta  

 MODIFICARI ALE REGIMULUI PLOILOR EXTREME : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adaptare care trebuie luate in faza de proiectare a statiilor de tratare 
care sa reduca riscurile generate de  ploile extreme (de exemplu proiectarea de sisteme adecvate 
de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele statiilor de tratare si asigurarea de spatii 
corespunzatoare pentru amplasarea chimicalelor) 

 INUNDATII : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adpatare pentru a asigura rezilienta proiectului la  inundatii luate in faza 
de proiectare a constructiilor din statiile de tratare si a echipamentelor. Este necesara 
implementarea de masuri operationale si strategice de interventie in caz de inundatii 

 CRESTEREA TEMPERATURII: REDUCEREA RISCULUI 
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Sunt necesare  masuri de adapatare investitionale astfel incat proiectul sa fie cat mai rezilient la 
cresterea temperaturii medii anuale si a temperaturilor extreme  si sa reduca efectele acestora  

 DISPONIBILITATEA APEI : REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adaptare investitionale  pentru a asigura un debit de apa 
suficient in perioadele in care apare o insuficienta a surselor subterane si monitorizarea 
avertizarilor meteorologice ;  

De asemenea, este necesara  implementarea de  masuri operationale  si strategice de actiune in 
perioadele cu disponibilitate redusa a surselor de apa 

 INCENDII SPONTANE :  REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adapatare investitionale operationale si strategice de actiune in cazul 
producerii unor incendii spontane 

 
Sisteme de alimentare cu canalizare 

 SECETA: REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adpatare operationale si strategice  pentru a asigura 
operarea corespunzatoare a retelelor, functionarea corespunzatoare a statiei de epurare, 
descarcarea apei epurate in  emisar cu respectarea conditiilor stabilite prin autorizatia de 
gospodarirea apelor, coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic 
pe timp de seceta, in functie de conditiile impuse de ANAR 

 MODIFICARI ALE REGIMULUI PLOILOR EXTREME : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adaptare investitionale astfel ca proiectul sa fie cat mai rezilient la ploile 
exteme la faza de proiectare (de ex : reabilitarea sistemului  de canalizare,  dimensionarea 
corespunzatoare a instalatiilor  din cadrul statiilor de epurare, asigurarea functionarii 
corespunzatoare a acestora  in cazul in care debitele de apa uzata  depasesc debitul de 
dimensionare al statiei de epurare) 

 INUNDATII : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adpatare investitionale, luate in faza de proiectare a statiile de epurare, 
astfel incat proiectul sa fie rezilient la posibile inundatii. Este necesara implementarea de masuri 
operationale si strategice de interventie in caz de inundatii 

 CRESTEREA TEMPERATURII: REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare  masuri de adapatare investitionale in cadrul statiilor de epurare, referitoare la 
procesul tehnologic si constructii. De asemenea sunt necesare masuri operationale si strategice 
de actiune  referitoare la monitorizare si intretinere  

 INCENDII SPONTANE :  REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adapatare investitionale operationale si strategice de actiune in cazul 
producerii unor incendii spontane 
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1.9.4.5 Evaluarea optiunilor pentru alegerea unor surse suplimentare de alimentare cu apa 

 
In scopul asigurarii prin proiect a unor solutii tehnice reziliente la schimbarile climatice, in cadrul Studiului 
de fezabilitate s-a realizat analiza de optiuni pentru asigurararea de surse suplimentare de alimentare cu 
apa, asigurarea unui debit corespunzator  de apa, conform cerintelor si asigurarea unor capacitate de 
stocare corespunzatoare a apei si optiuni pentru alegerea unui sistem de canalizare divisor sau unitar, in 
localitatile in care se realizeaza extinderi ale retelelor de canalizare, in contextual schimbarilor climatice. 

Evaluarea optiunilor pentru alegerea unor surse suplimentare de alimentare cu apa 

In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar ca prin 
proiect sa se asigure surse suplimentare de apa.  

Astfel, la identificarea surselor de apa, in scopul asigurarii necesarul de apa pentru localitatile din 
proiect, au fost analizate in cadrul SF, Capitolul 8 urmatoarele optiuni: 

A. Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 

o Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa existente, 

fara reabilitarea tronsoanelor cu probleme 

o Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

B. Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa:   

o Optiunea 1 - Executie captare noua de suprafata din raul Aries; 

o Optiunea 2 - Executie captare noua de suprafata din raul Iara; 

o Optiunea 3 - Reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda Varianta, 
Calarasi si Poiana; 

C. Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentu consumatorii din aria de 
operare  

o Optiunea 1: Suplimentare debit la sursa, concomitent cu suplimentare debit posibil a fi 
furnizat catre consumatori prin reabilitarea totala a retelelor de alimentare cu apa; 

o Optiunea 2: Suplimentare debit la sursa concomitent cu suplimentare debit posibil a fi 
furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa. 

La  realizarea analizei de optiuni s-au avut in vedere riscurile legate de efectele schimbarilor climatice si 
fenomene meteo extreme pentru fiecare optiune, avand in vedere vulnerabiitatea fata de schimbarile 
climatice prognozate si amplasamentul surselor propuse.   

In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor 
climatice Optiunea aleasa este Optiunea 3 - Reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, 
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Turda Varianta, Calarasi si Poiana, surse de mica adancime. Pentru asigurarea unui debit suficient pentu 
consumatorii din aria de operare se va realiza reabilitarea partiala  a retelelor. 

Masuri operationale:  
 

 efectuarea lucrarilor de intretinere a forajelor si drenurilor  la aparitia unei veniri masive de nisip la 

crestere treptata de debit si  curgere turbulenta in urma unei ploi abundente sau a unei inundatii 

 

Evaluarea optiunilor privind sistemul de canalizare  

In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar sa se 
realizeze analiza optiunilor de realizare a sistemelor de canalizare care se extind prin proiect.  

Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de canalizare 

 Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de canalizare existente, fara reabilitarea 

tronsoanelor cu probleme 

 Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de canalizare 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate 

Aglomerarea Tritenii de Jos 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Localitatile Luncani si Gligoresti 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea Tureni 

 Optiunea 1: Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi (o statie noua in Aiton si extinderea 

capacitatii statiei de epurare existente din Tureni) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

De asemenea in cadrul acestei sectiuni se analizeaza optiunile cu privire la alegerea sistemului de 
canalizare, de tip divizor sau unitar, respectiv: 

 Optiunea 1: realizarea de sisteme de canalizare de tip divizor;   

 Optiunea 2: realizarea de sisteme de canalizare de tip unitar.  
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In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor 
climatice au fost alese optiunile: Realizarea unui Sistem de canalizare de tip divisor in toate localitatile in 
care se realizeaza extinderea sistemului de canalizare, realizarea statiei de epurare Tritenii de Jos si 
Luncani.  

Avand in vedere riscurile identificate pentru Optiunea 1, in faza de operare se vor lua urmatoarele masuri 
strategice si operationale: 
 
Masuri strategice:  

 stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare ; 

 stabilirea unor programme de efectuare periodica a lucrarilor de verificare si intretinere ale 

echipamentelor electromecanice,  a partii electrice a statiilor de pompare, verificarea 

etanseitatilor conductelor; 

 
Masuri operationale:  

 efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de colectare a 

apei pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi abundente/extreme si inundatii;  

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica a lucrarilor 

de intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare; 

 mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru 

a preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de canalizare. 

 

1.9.5 Identificarea si evaluarea optiunilor/masurilor de adaptare (IAO) 

 
Avand in vedere riscurile ce pot avea un efect potential asupra proiectului in cadrul Studiului de 
fezabilitate, sectiunea  12.4.5.3 s-au identificat masurile de adaptare necesare astfel incat proiectul sa fie 
resilient la schimbarile climatice.  

Lista de posibile masuri de adaptare pentru Sistemul de alimentare cu apa si canalizare pentru proiect  a 
fost elaborata tinand cont riscurilor climatice a care proiectul este expus si vulnerabil. 

La  identificarea masurilor de adaptare care raspund vulnerabilitatii climatice si riscurilor identificate 
anterior s-au avut in vedere urmatoarele: 

 practiciile de buna adaptare; 

 identificarea actiunilor care raspund obiectivelor proiectului si care ajuta la gestionarea  

vulnerabilitatilor climatice prioritare si riscurilor identificate anterior; 

 identificarea masurilor care raspund bine in conditii de incertitudine actuale si fac fata  incertitudinilor  

viitoare. 

 
Pentru ca proiectul sa fie cat mai resilient la schimbarile climatice  s-au identificat urmaoarele tipuri de masuri, 
pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare: 

 masuri investitionale: masuri ce vor fi incluse in proiect 

 masuri operationale: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor  

 masuri strategice: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor  
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Evaluarea optiunilor de adaptare tine cont de eficienta si performanta masurilor de adaptare in contextul 
incertitudinilor asociate schimbarilor climatice prognozate. 

In tabelele urmatoare se prezinta  masurile de adaptare la schimbarile climatice si hazarde climatice identificate 
pentru fiecare risc, pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare: 
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Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice   

Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare  integrate in proiect Responsabilitati Costuri 

Cresterea 
temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor 
extreme 
 

Debitul surselor insuficient pentru 
acoperirea cerintei 

Cresterea consumului de apa in 
zilele cu temperaturi extreme de  
peste 35 °C 

Masuri investitionale 
 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 

Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 reabilitare/constructie rezervoare 

o Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 

o Constructie Rezervoare „Petresti‖ (zona Holcim) – 
2x1000mc; 

o Constructie rezervor Cornesti – 1x300mc; 

o Reabilitarea rezervorului existent de 5000mc Campia 
Turzii; 

o Rezervor nou Campia Turzii de 5000mc; 

o Rezervor nou Tritenii de Sus 2x 600 mc; 

o Rezervor nou Viisoara 700 mc; 

o Rezervor nou Urca 200 mc. 

 achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Modificari in regimul 
precipitatiilor medii 
anuale, modificari in 
regimul precipitatiilor 
extreme 
 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 
transport energie datorita 
precipitatiilor extreme 

Inundarea aplasamentului datorita 
ploilor abundente sau extreme  si 
afectarea echipamentelor, a 
proceselor tehnologice sau 
furnizarea serviciului de 
alimentare cu apa; 

Masuri investitionale 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 
fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 
sistemului 

 pe amplasamentele statiilor de tratare se vor realiza sisteme 
adecvate de colectare a apelor pluviale; 

 prin proiect se vor asigura spatii de depozitare a  substantelor 
chimice in siguranta; 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Vanturi puternice, 
Furtuni 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 
transport energie datorita 
vanturilor extreme sau furtunilor 

Masuri investitionale 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 
fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 
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 sistemului 

Disponibilitatea apei 
 
 

Nivelul apei in stratul freatic scade, 
disponibilitatea apei brute 
insuficienta pentru a acoperi 
necesarul;   

Masuri investitionale 

 asigurarea de surse suplimentare alimentare cu apa 

 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 
Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 reabilitare/constructie rezervoare 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Masuri operationale 

 monitorizarea debitelor surselor 

 informarea utilizatorilor  referitor la eforturile de economisire a 
apei 

 

OR 
 

Incluse in 
costul de 
operare  

Masuri strategice 

 urmarirea rezultatelor studilor privind influenta regimului de 
precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor 
subterane realizate de autoritatile competente 

 

OR - 

Seceta Nivelul apei in stratul freatic 
scade, disponibilitatea apei brute 
insuficienta pentru a acoperi 
necesarul;   

Siguranta furnizarii apei este 
afectata datorita secetei; 

Masuri investitionale 

 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 
Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa/aductiuni 

 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

 

Masuri operationale 

 verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor 
pentru functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica 
a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

OR nu implica 
costuri  

Masuri strategice 

 aplicarea unei strategii speciale de gestionare a volumelor de 
avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare   

 urmarirea rezultatelor studilor privind influenta regimului de 
precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor 
subterane realizate de autoritatile competente 

 

OR nu implica 
costuri 
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Inundatii datorate 
viiturilor pe cursurile 
de apa 
 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 
transport energie datorita 
inundatilor 
Perturbarea procesului tehnologic 
ca urmare a inundarii 
amplasamentelor obiectelor 
proiectului  
Transportul poate fi afectat datorita 
inundatiilor  

 

Masuri investitionale 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 
fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 
sistemului 

 toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru 
functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  
obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   

 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 
 

Masuri operationale  

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii; 

 asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

OR Incluse in 
costul 
proiectului 

 

Masuri strategice 

intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; 

OR nu implica 
costuri 

Incendii naturale 
spontane 
 

Obiecte de pe amplasamente sunt 
afectate de incendii spontane 
 
Transportul poate fi afectat datorita 
incendiilor spontane 

 

Masuri investitionale 

 obiectivele proiectului vor fi imprejmuite, respectand legislatia  
privind stabilirea zonelor de protectie; 

 toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru 
functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  
obiectivelor proiectului in situatii de urgenta  

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

 

Masuri operationale 

 Identificarea  altor trasee de acces catre obiectele proiectului 

 

OR Nu implica 
costuri 

Masuri strategice 
Intomirea Planului de interventie in caz de incendii 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 

 
Sistem de canalizare - optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice    

Variabile 
climatice 

Masuri de adaptare necesare Masuri de adaptare  integrate in proiect Responsabilitati  Costuri 

Cresterea 
temperaturii 
medii anuale si 
cresterea 
temperaturilor 

Accelerarea proceselor biologice in retelele de 
canalizare;  acest lucru conduce la reducerea 
compusilor carbonului, ceea ce conduce 
deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte 
asupra procesului de epurare biologica precum si 

Masuri investitionale 
 Stabilirea capacitatii suflantelor se va face pentru 

temperatura de minim 25°C ; 
 Statiile de suflante ale SE Luncani si Tritenii de 

Jos vor  fi prevazute cu sistem adecvat de 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 
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extreme 
 

posibila reducere a compusilor sulfului in 
hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce 
coroziunea conductelor 
 
Cresterea necesarului de oxigen pentru procesul 
biologic, respectiv la cresterea necesarului  de 
aer ; 
 
Functionarea  echipamentelor din cadrul SEAU 
(de ex. suflante) este afectata ceea ce conduce la 
perturbari ale proceselor de tratare; 

 

Accelerarea procesele biologice in namolul din 
depozitele temporare de namol 

ventilatie – sistem validat de catre furnizorul 
echipamentelor . Cladirea in care se vor amplasa 
suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in 
special acoperisul) pentru a face fata 
temperaturilor ridicate pe timp de vara ; 

 Procesul de epurare biologica pentru SE Tritenii 
de Jos si Luncani este prevazut cu nitrificare, 
denitrificare si costabilizarea namolului, cu 
obligativitatea asigurarii virstei namolului de minim 
25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C ; 

 Prevederea la SE Campia Turzii a unei instalatii de 
compostare  a 70% din namolul generat in cadrull 
SEAU Campia Turzii ; Namolul produs la SE 
Luncani si SE Tritenii de Jos si 30% din namolul 
de la SEAU Campia Turzii va fi utilizat direct in 
agricultura ca fertilizant 

 Reabilitare retele, utilizare materiale conducte 
rezistente coroziune 

Masuri operationale 
 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate 

descarcate in retelele de canalizare de catre 
operatorii economici si OR; 

 monitorizarea calitatii apelor uzate influente in 
SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; 

 curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele 
cu potential de depunere, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici  

 monitorizarea procesului de tratare biologica din 
statiile de epurare 

 implementarea de noi proceduri de operare 
adaptate la incarcarea influentului si la 
temperatura apei uzate;   

 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 

Masuri strategice 
 stabilirea unor programe de curatare si spalare a 

retelelor, mai ales in zonele cu potential de 
depunere, respectiv supradimensionate sau cu 
pante mici  

 

OR Nu implica 
costuri 

Modificari in 
regimul 

Nu sunt respectate conditiile cantitative si 
calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele 

Masuri investitionale 
 Prin proiect se propune reabilitarea retelelor de 

Proiectant 
OR 

Incluse in 
costurile 
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precipitatiilor 
medii anuale, 
modificari in 
regimul 
precipitatiilor 
extreme 
 

de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale 
descarcate de pe amplasamentele agentilot 
economici in retelele de canalizare  
 
Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si 
statiei de epurare  
Parametrii apei uzate influente in SEAU sunt 
modificati datorita incarcarii suplimentare cu 
suspensii  
 
Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport energie datorita 
precipitatiilor extreme 
 
Debitul influent de apa uzata marit si concentratia 
scazuta de materii organice pot afecta procesul 
de epurare biologica prin eliminarea namolului 
activ din sistem.  
 
Poate apare necesitatea reamorsarii treptei 
biologice; Inundarea sistemului de canalizare;   
 
Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot 
transporta tot debitul la SEAU; fisurarea 
conductelor 
 
Scaderea eficientei procesului de sedimentare 
ceea ce conduce la  o concentratia scazuta a 
namolului rezultat ; 
 
 

canalizare  in localitatile Turda, Campia Turzii; 
 In toate localitatile se vor realiza extinderi ale 

sistemului de canalizare in sistem divizor; in 
Municipiile Turda si Campia Turzii lucrarile de  
reabilitare a retelelor de canalizare se vor realiza 
in sistem mixt, similar sistemului existent; 

 Avand in vedere ca in localitatile Turda si Campia 
Turzii sistemul de canalizare este de tip unitar, 
exista un deversor amplasat la intrarea in statia de 
epurare Campia Turzii si o conducta de 
descarcare a apelor pluviale pentru debitele care 
depasesc debitul de dimensionare al statiei de 
epurare, in R. Aries; avand in vedere ca in 
celalalte localitati in care se vor realiza lucrari de 
extindere a retelelor de canalizare sistemul de 
colectare este de tip divizor, apele pluviale 
colectate nu incarca suplimentar debitul 
influentului statiilor de epurare Campia Turzii, 
Triteni si Luncani; 

 Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos vor fi 
prevazute cu instalatii de pretratare mecanica, 
inclusiv deznisipator, care va asigura eficienta de 
90% pentru indepartare particulelor de nisip cu 
dimensiunile mai mari de 0.2 mm in conditii de 
debit maxim. 

 La intrarea si iesirea din statiile de epurare Tritenii 
de Jos si Luncani vor fi montate dispozitive 
automate de prelevare a probelor de apa uzata si 
echipamente de masurare a parametrilor fizico-
chimici si biologici. Debitul va fi masurat in diferite 
puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de 
efluent evacuat; 

 Prin proiect se vor achizitiona motopompe pentru 
interventii  in caz de inundatii 

 Prin proiectele de extindere a statiilor de epurare 
Tritenii de Jos si Luncani realizate de Antrprenori 
se preved colectarea si evacuarea 
corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe 
amplasamentule acestora; Apele pluviale de pe 
amplasamentul Instalatiei de compostare namol 
vor fi  evacuate in reteua interna de canalizare 
pluviala a statiei de epurare Turda Campia Turzii si 

Constructor 
ADI 

proiectului 
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descarcate in statia de epurare;  
 Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos sunt 

prevazute  cu instalatii de ingrosare si deshidratare 
namol si cu bazine tampon de namol cu capacitate 
adecvata. De asemenea sunt prevazute depozite 
temporare pentru stocarea namolului deshidratat ; 

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului 

Masuri operationale  
 asigurarea respectarii conditiilor de descarcare a 

apelor uzate in retelele de canalizare, la sursa, 
dupa caz; monitorizarea calitativa si cantitativa a 
apelor uzate industriale descarcate in retelele de 
canalizare;  

 efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor 
de scurgere si a sistemului de colectare a apei 
pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi 
abundente/extreme; efectuarea periodica de 
lucrari de curatare a conductelor de canalizare si a 
geigerelor 

 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea 
hidraulica maxima pentru a preveni depunerea 
sedimentelor, prin implementarea programlor de 
curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele 
cu potential de depunere, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici ; 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor 
electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de 
intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a 
statiilor de pompare 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in 
diverse faze ale procesului de epurare;  

 monitorizarea procesului de tratare biologica, 
asigurarea de namol activ, reintroducerea de 
bacterii in procesul de tratare biologica;  
reamorsarea treptei biologice; 

 identificarea punctelor critice la precipitatii extreme 
 mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru 

a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a 
preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in 
conductele de canalizare 

 depozitarea chimicalelor  si a altor substante 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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chimice in locuri sigure 
 

Masuri strategice  
 stabilirea unei bune comunicari intre OR si 

Administratia bazinala a emisarului, entitatea  
responsabila in caz de inundatii, institututul de 
prognoza meteo  si alte institutii responsabile 

 stabilirea unor  programe de curatare si spalare 
ale sistemului de canalizare 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a 
sistemului de canalizare dupa ploi prelungite sau 
extreme care au afectat sistemul de canalizare; 

 

OR Nu implica 
costuri 

Vanturi 
puternice, 
Furtuni 

Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport energie datorita 
vanturilor extreme sau furtunilor 

 

Masuri investitionale 

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 

Masuri strategice 

Intocmirea planului de interventie in caz de fenomene 
meteo extreme 

OR Nu implica 
costuri 

Seceta Concentratia in poluanti a apelor uzate 
descarcate in retelele de canalizare si statia de 
epurare este crescuta 
 
Cantitatea de apa influenta in statia de epurare 
este redusa datorita secetei  prelungite   
 
Avand in vedere ca apa uzata este transportata 
in principal in retele gravitationale, in perioadele 
de seceta, datorita debitelor mici, viteza de 
curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe 
conductele sistemului de canalizare.   
 
Efecte nedorite asupra calitatii apelor uzate:  
fenomenul de anaerobioza, care conduce la 
accelerarea proceselor de fermentare anaeroba ; 
reducerea compusilor carbonului, ceea ce 

Masuri operationale 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor 
electromecanice; 

 implementarea unor programe de curatare si 
spalare a conductelor, mai ales in zonele cu 
potential de depunere a solidelor, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici; 

 echipamentele mecanice si sistemele de urgenta 
de rezerva trebuie testate pe parcursul activitatilor 
de intretinere, pentru a verifica acuratetea 
sistemului de operare si alarma; 

 curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a 
statiilor de pompare.  

 adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu 
namol activat si a ratei de recirculare a namolului , 

OR 

 

Incluse in 
costurile de 
operare 
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conduce deteriorarea raportului C:N:P,  cresterea 
bacteriilor filamentoase si producerea unui namol 
umflat, care nu se decanteaza, formarea spumei 
/ denitrificare insuficienta – nu se pot atinge 
parametrii apei epurate; posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce 
poate produce coroziunea conductelor de 
canalizare si a peretilor bazinelor din statia de 
epurare, precum si mirosuri neplacute ; 
inceperea procesului de nitrificare/denitrificare in 
canalizare.  
Aparitia crapaturilor in conducte 
 
Debitul efluentului este redus, debitul emisarului 
este redus 

in perioada de incarcare extrema cu poluanti a 
apei uzate (reglarea automata a procesului) 

 monitorizarea continua a calitatii apei descarcate in 
emisar; coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri 
de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, 
in functie de conditiile impuse de ANAR  

 

Masuri strategice 

Intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului 
de canalizare trebuie sa contina programe de inspectii, 
intretinere, curatare si reparatii ale sistemului. Tipul si 
nivelul operatiilor de intretinere este variabil in functie de 
marimea si caracteristile sistemului de colectare (virsta, 
materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului – 
zone cu potential de depuneri, blocaje, etc). 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 

Inundatii 
datorate viiturilor 
pe cursurile de 
apa 
 

 
Depasiri  ale conditiilor  cantitative si calitative ale 
apelor uzate descarcate in retelele de canalizare 
 
Cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, 
tratarea implica costuri suplimentare de tratare si 
monitorizare 
Furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o 
perioada scurta de timp datorita inundatiilor 
 
Afectarea structurala a obiectelor de pe 
amplasamente; intreruperea proceselor 
tehnologice pe o perioada scurta de timp; 
disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea 

sistemului de canalizare; Debitul emisarului   se 
situeaza peste  mediile multianuale lunare  si 
acopera gura de descarcare din statia de epurare 
Nerespectarea conditiilor calitative si cantitative 
de descarcare;  
Curgerea in sens invers a apei epurate in 
conducta de descarcare in emisar in situatia 
depasirii nivelului de inundatii prevazut; nivelul 
emisarului depaseste cota gurei de decarcare 

Masuri investitionale 

 Obiectele proiectului, respectiv Statia de epurare 
Tritenii de Jos, Statia de epurare Luncani vor fi 
amplasate la cota care asigura protectia pentru 
riscuri la inundatii de 1%.  

 Nivelul de inundatii ce apare intr-o perioada de 
100 de ani (1%) nu trebuie sa provoace daune 
facilitatilor din cadrul SEAU si instalatiei de 
compostare namol. 

 Deversarea apelor uzate epurate in emisari, 
respectiv Raul Aries si Raul Tritu, se va realiza  in 
conditii de inundatii, la un nivel de inundatii care 
apare intr-o perioada de 50 de ani (2%), 
considerandu-se incadrarea constructiilor 
hidrotehnice in clasa de importanta III (STAS 4273 
- 1983) si categoria de importanta 4. 

 Se va include o statie de pompare a apei epurate 
pentru nivele mari in emisar, care va asigura 
descarcarea apei epurate in situatiile in care nivelul 
in emisar depaseste nivelul cu asigurarea de 2% ; 

 Prevederea de clapete antiretur pe conductele de 
descarcare a apei epurate in emisar, pentru 
prevenirea curgerii in sens invers in situatia 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 
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apa epurata in emisar 
 
Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor  
 

depasirii nivelului de inundatii prevazut ; 
 Se vor furniza sisteme  SCADA pentru 

monitorizarea si controlul statiilor de epurare 
Luncani si Tritenii de Jos. Sistemul SCADA va fi 
implementat ca un instrument de management 
operational, si va fi furnizat odata cu 
echipamentele, pentru a asigura monitorizarea si 
controlul activitatii de rutina a statiilor de epurare a 
apelor uzate si pentru generarea informatiilor 
generale de gestionare ; 

 Conductele de evacuare a apei epurate din statiile 
de epurare Tritenii de Jos si Luncani in emisari 
(raul Tritul si raul Aries) vor fi dotate cu clapeti de 
sens pentru protejarea sistemului de schimbarea 
sensului fluxului debitelor in cazul producerii unor 
inundatii cu o adancimea mai mare decat inaltimea 
de amplasare a conductelor de evacuare apei 
epurate in emisari;   

 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme 
pentru functionare automata  care asigura 
continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in 
situatii de urgenta   

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  pentru toate obiectele 
proiectului; 

Masuri operationale 
 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate 

descarcate in retelele de canalizare de catre OR; 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in 
diverse faze ale procesului de epurare; 
monitorizarea procesului de tratare biologica, 
asigurarea de namol activ;  implementarea de noi 
proceduri de operare;   

 implementarea de noi proceduri de operare in 
scopul asigurarii respectarii conditiilor calitative de 
descarcare in emisar 

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri 
de inundatii; 

 identificarea  unor trasee alternative de acces la 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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obiectele sistemului de canalizare 

 mentinerea sistemul de canalizare in operare cat 
mai mult timp posibil 

 inchiderea supapelor si utilizarea pompelor pentru 
a proteja sistemul de schimbarea sensului fluxului 
debitelor 

 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea 
hidraulica maxima; 

 evacuarea utilajelor de pe amplasamentul 
obiectelor  in caz de inundatii  

 depozitarea substantelor chimice in locuri sigure 

 asigurarea disponibilitatii sacilor cu nisip pentru 
protectia amplasamentelor afectate de inundatii; 

Masuri strategice 
 

 intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii 
si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de 
inundatii 

 Stabilirea unei bune comunicari intre OR si 
Administratia bazinala a emisarului, entitatea  
responsabila in caz de inundatii, institututul de 
prognoza meteo  si alte institutii 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a 
sistemului de canalizare dupa inundatii, dupa caz 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 

Incendii naturale 
spontane 
 

Furnizarea de energie poate fi afectata de 
producerea incendiilor  
Transportul poate fi afectat datorita incendiilor 
spontane 

 

Masuri investitionale 

 Statiile de epurare Turitenii de jos si Luncani vor fi 
imprejmuite cu gard realizat din panouri si stilpi din 
beton, de 2.50 m inaltime; 

 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme 
pentru functionare automata  care asigura 
continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in 
situatii de urgenta; 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 

Masuri operationale 

 curatarea vegetatiei de pe amplasamente care ar 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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putea favoriza extinderea unor eventuale incendii, 
dupa caz; 

 asigurarea dotarii amplasamentelor cu 
echipamente de stingere a incendiilor;  

 Identificarea  unor trasee alternative de acces la 
obiectele proiectului 

Masuri strategice 

Intocmirea Planului de interventie in caz de incendii; 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 

 
 
 
 Costurile privind masurile de adaptare la schimbarile climatice au fost intergrate in proiect si de pot gasi in Devizul proiectului si in Analiza cost beneficiu.     
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1.10 PLANUL DE IMPLEMENTARE 

 
In cadrul proiectului, pentru implementarea acestuia, urmeaza a se achizitiona servicii si lucrari 
astfel: 
- 3 contracte de servcii (asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale, 

asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, publicitate, audit) prin licitatii 
deschise/cerere de oferta, 

- 11 contracte de lucrari prin licitatii deschise, ce se vor desfasura conform conditiilor de 
contract FIDIC Rosu sau Galben, dupa caz. 

 
Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica vor respecta legislatia romaneasca in 
vigoare in domeniul achizitiilor publice, care prevede timpii necesari de respectat in procesul de 
licitare si atribuire a contractelor. 
 
Documentatiile de Atribuire pentru contractele de lucrari vor fi pregatite in conformitate cu 
Ordinului Președintelui ANRMAP nr. 2266/335/2012 iar procedurile de atribuire vor fi licitatii 
deschise internationale. Conditiile contractuale utilizate fiind conform conditiilor de contract 
FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) traduse in limba romana si publicate in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 bis 
 
Scopul planului de implementare este de a coordona si controla diferite activitati astfel incat sa 
se asigure finalizarea la timp a proiectului. Planul de implementare va fi actualizat in mod 
constant pe parcursul perioadei de implementare in functie de dezvoltarea reala a proiectului. 
 
Planul de implementare propus pentru prezentul proiect este prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 1.10-1 Planul de achizitii propus 

Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la 

valoare 
contract fara 

diverse si 
neprevazute  

mii Euro 
(preturi 
curente) 

Tip de 
contract 

 
 

Procedura 
de 

atribuire 
Data 

publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Atribuire 
contract 

(data 
semnarii 

contractului 

 
 

Ordinul de 
incepere a 

lucrarii 

 
 
 

Durata 
contract 

 
 

Data 
finalizarii 
contract Data 

finalizare 
PND 

CL 1 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA TURDA 

20,033.04 89,924.32 1,711.56 

Contract de 
lucrari,  
FIDIC 

GALBEN 

Licitatie 
deschisa 

Octombrie 
2017 

 
 

Decembrie 
2017 

 
 

 
Decembrie 

2017 
 
 

 
42 luni 

 
Decembrie 

2020 
 

Decembrie 
2023 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 1,176.61 

Contract de 
lucrari,  
FIDIC 

GALBEN 

Licitatie 
deschisa Octombrie 

2017 
 
 

Decembrie 
2017 

 
 

Decembrie 
2017 

 
 

 
42 luni 

 
Decembrie 

2020 
 

Decembrie 
2023 

CL 3 
CL3 – STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII 

2,245.91 10,081.46 194.97 

Contract de 
lucrari,  
FIDIC 

GALBEN 

Procedura 
simplificata 

Decembrie 
2017 

 
 

Februarie 
2018 

 
 

Februarie 
2018 

 

 
24 luni 

 
Februarie 

2020 
 Februarie 

2023 

CL 4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 
COLECTOARE DE TRANSPORT APE 
UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE 
A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 559.37 

Contract de 
lucrari,  
FIDIC 

GALBEN 

Licitatie 
deschisa Iunie 2018 

 
 
 

Septembrie 
2018 

 
 
 

Septembrie 
2018 

 
28 luni 

Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

12,593.87 56,531.35 1,120.25 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa August  

2017 
 

Decembrie 
2017 

 
 

Decembrie 
2017 

38 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 2,347.32 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa 

Octombrie 
2017 

 
 

Decembrie 
2017 

 
 

Decembrie 
2017 

 
 

36 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la 

valoare 
contract fara 

diverse si 
neprevazute  

mii Euro 
(preturi 
curente) 

Tip de 
contract 

 
 

Procedura 
de 

atribuire 
Data 

publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Atribuire 
contract 

(data 
semnarii 

contractului 

 
 

Ordinul de 
incepere a 

lucrarii 

 
 
 

Durata 
contract 

 
 

Data 
finalizarii 
contract Data 

finalizare 
PND 

CL 7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

18,434.56 82,749.03 1,639.18 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa 

Octombrie  
2017 

 
 
 

Decembrie 
2017 

 
 
 

Decembrie 
2017 

 
 
 

36 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI 

14,616.89 65,612.30 1,303.02 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa Iunie 2018 

 
 

Septembrie 
2018 

 
 

Septembrie 
2018 

28 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 9  
si  
CL 
10 

Lot 1 CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 614.12 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa Iunie 2018 

 
 

Septembrie 
2018 

 
 
 

Septembrie 
2018 

28 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

Lot 2 CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS 
SI SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 219.22 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa Iunie 2018 

 
 

Septembrie 
2018 

 
 
 

Septembrie 
2018 

28 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 
11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 487.68 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa 

Iunie 2018 
 
 

Septembrie 
2018 

 
 

Septembrie 
2018 

28 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CL 
12 

CL12 – EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 751.27 

Contract de 
lucrari, 
FIDIC 
ROSU 

Licitatie 
deschisa 

Iunie 2018 
 
 

Septembrie 
2018 

 
 

Septembrie 
2018 

28 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2023 

CA 1 

CA1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE 
LABORATOR 

1,524.28 6,842.18 138.57 
Contract de 

achizitii 

Licitatie 
deschisa Iunie 2018 

 
 

Septembrie 
2018 

 
 

Septembrie 
2018 

12 luni Decembrie 
2020 

Decembrie 
2021  
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la 

valoare 
contract fara 

diverse si 
neprevazute  

mii Euro 
(preturi 
curente) 

Tip de 
contract 

 
 

Procedura 
de 

atribuire 
Data 

publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Atribuire 
contract 

(data 
semnarii 

contractului 

 
 

Ordinul de 
incepere a 

lucrarii 

 
 
 

Durata 
contract 

 
 

Data 
finalizarii 
contract Data 

finalizare 
PND 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA 
UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA 
TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 

3,141.32 14,100.77 285.57 
Contract de 

servicii 

Licitatie 
deschisa Octombrie 

2017 
 
 
 

Ianuarie 
2018 

 
 
 

Ianuarie 
2018 

 
 
 

78 luni Decembrie 
2023 

- 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN 
CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

5,854.45 26,279.44 532.22 
Contract de 

servicii 

Licitatie 
deschisa Aprilie 

 2017 
 
 

Noiembrie 
2017 

 

 

Noiembrie 
2017 

 

 

78 luni  Decembrie 
2023 

- 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

83.52 374.89 0.00 
Contract de 

servicii 

Licitatie 
deschisa 

Noiembrie 
2017 

 
 

Februarie 
2018 

 
 

Februarie 
2018 

71 luni Decembrie 
2023 

 

 

Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei 
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 
2014-2020 – Asistenta tehnica din partea 
proiectantului* 

370.59 1,663.51 33.69 
Contract de 

servicii 

Licitatie 
deschisa 

Aprilie 
2014 

 
 

August 2014 
 

 

Octombrie 
2014 

68.5 luni Decembrie 
2023 

- 

 TOTAL 148,845.953 668,139.714 13,114.620  

 

  

   

 

*Asistenta tehnica din partea proiectantului contractata in cadrul contractulul de servicii nr. 20643/09.10.201. Valoarea totata de 1,552,096 euro 
a contractul de servicii a fost si va fi finantata, dupa cum urmeaza: 

-  729,303   euro au fost finantati din POS Mediu pentru activitati legate de studii la faza Sf si SF  
-  485,893  euro ce sunt  finantati prin POIM pentru plata Cererii de Finantare si a documentatiilor de atribuire (finantat prin contract de 
finantare pentru asistenta tehnica) 
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- 336,901 euro finantati prin prezentul proiect (la asistenta tehnica) la care se adauga diverse si neprevazute in valoare de 33,691 euro, 
rezultand un total de 370,591 euro 
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2. INFORMATII GENERALE  

Proiectul urmareste dispozitiile Programul Operațional Infrastructură Mare şi se adreseaza unor 

sisteme zonale de alimentare cu apa si aglomerari din regiunea Turda - Campia Turzii, judetul Cluj. 

Proiectul urmareste extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata din 

aria de proiect identificata mai sus, constand in principal din urmatoarele masuri: 

1. Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune apa potabila, inclusiv rezervoare de 

apa potabila si statii de pompare; 

2. Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile; 

3. Reactivarea surselor de apa existente si Reabilitarea statiilor de tratare apa; 

4. Reabilitarea si extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate; 

5. Reabilitarea/Constructia statiilor de epurare a apelor uzate; 

Definirea aglomerarii, in conformitate cu "Termenii şi definitiile Directivei Tratarii apelor urbane 

(91/271/ECC)", este ca acesta reprezinta o zona in care populatia şi / sau activitatile economice 

sunt concentrate suficient pentru colectarea, respectiv epurarea apelor uzate. 

 

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila in regiunea Turda – Campia Turzii, sunt necesare o 
serie de lucrari de reabilitare si extindere a obiectivelor principale a sistemelor de alimentare cu 
apa. 

In primul rand sunt necesare o serie de lucrari de reactivare a unor surse de apa mentinute pana in 
prezent in conservare. Sunt necesare lucrari de reabilitare a unor aductiuni principale de transport 
apa potabila. 

Pentru alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor care in prezent nu beneficiaza de sisteme 
conforme, sunt necesare aductiuni de transport apa potabila din Turda si Campia Turzii catre 
acestea. In cadrul acestui obiect, respectiv Extindere aductiuni apa potabila, se prevad toate 
gospodariile de apa necesare functionarii, respectiv rezervoare de inmagazinare, stati de clorinare 
si stati de pompare. 

Investitiile in sectorul de apa sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate in 
localitati ale regiunii Turda - Campia Turzii, grupate in 2 sisteme zonale de alimentare cu apa: 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda cu sursa front captare Cornesti, Mihai Viteazu, Varianta 
si Turda Veche care deserveste sistemul actual Turda format din Municipiul Turda, Comuna Mihai 
Viteazu (localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu), Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si 
Copaceni) si Comuna Calarasi (localitatea Bogata) se va extinde prin proiect in Comuna Petrestii 
de Jos (Deleni, Livada, Craiesti, Plaiuri, Petestii de jos, Petrestii de Mijloc si Petrestii de Sus), 
Comuna Ciurila (Prunis, Padureni, Saliste, Sutu, Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus), Comuna 
Tureni (Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, Micesti), Comuna Aiton (Rediu si Aiton), Comuna 
Ploscos (Ploscos, Crairat, Valea Florilor). 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii ce are ca sursa captarea de suprafata Hasdate 
si sursele subterane "Poiana" si "Calarasi", care deservesc sistemul actual Campia Turzii, format 
din Municipiul Campia Turzii, Comuna Viisoara (localitatile Viisoara si Urca) si Comuna Calarasi 
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(localitatile Calarasi si Calarasi Gara), se va extinde prin proiect in Comuna Luna (Luna, Luncani, 
Gligoresti), Comuna Tritenii de Jos (Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Colonia, Clapa, 
Triteni Hotar).  

 

In cadrul prezentului proiect s-au propus investitii in cadrul tuturor aglomerarilor cu peste 2000 l.e., 
fie extinderi pentru asigurarea accesului intregii populatii la sistemul de colectare ape uzate, fie 
reabilitari in scopul reducerii infiltratiilor si a eliminarii interventiilor frecvente. 
 

Investitiile in sectorul de apa uzata sunt destinate asigurarii accesului intregii populatii la sistemul 
de colectare ape uzate in localitati ale regiunii Turda - Campia Turzii, grupate in 6 aglomerari cu 
peste 2000 l.e.: 

Clusterul Turda care cuprinde in prezent Aglomerarea Turda (localitati componente: Turda, Mihai 
Viteazu, Copaceni, Sandulesti, Cheia, Bogata, Cornesti si Aglomerarea Campia Turzii (localitati 
componente: Campia Turzii, Viisoara, Urca, Luna) se va extinde prin proiect si va cuprinde si 
Aglomerarea Aiton (localitati componente: Aiton si Rediu), Aglomerarea Calarasi (localitati 
componente: Calarasi si Calarasi Gara) si Aglomerarea Tureni (localitati componente: Tureni, 
Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti). Apele uzate vor fi epurate in Statia de Epurare existenta Campia 
Turzii. 

In Aglomerarea Tritenii de Jos care cuprinde localitatile Tritenii de Sus si Tritenii de Jos, se va 
extinde sistemul de canalizare astfel incat sa fie deservita toata populatia aglomerarii si se va 
construi o statie noua de epurare la Tritenii de Jos care va epura intreaga apa uzata colectata din 
aglomerare. 
 
Apele uzate colectate din localitatile Gligoresti si Luncani, localitati care fac parte din Aglomerarea 
Campia Turzii, se vor epura in statia noua de epurare Luncani. Localitatile Gligoresti si Luncani nu 
fac parte din clusterul Turda. 
 
Investitiile  propuse pe fiecare UAT sunt urmatoarele: 

Municipiul Turda: Investitia cuprinde lucrari de reabilitare si extindere a sistemelor de alimentare cu 

apa si canalizare, inclusiv lucrari de reactivare a unor surse de apa mentinute pana in prezent in 

conservare. 

Municipiul Campia Turzii: Investitia cuprinde lucrari de reabilitare si extindere a sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare, inclusiv lucrari de imbunatatire a tratarii namolului in Statia de 

Epurare. 

Comuna Aiton: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

Comuna Calarasi: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

Comuna Ciurila: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa. 

Comuna Luna: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

Comuna Mihai Viteazu: Investitia cuprinde lucrari de reabilitare si extindere a sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare. 

Comuna Petrestii de Jos: Investitia cuprinde lucrari de reabilitare a sistemelor de alimentare cu 

apa. 

Comuna Ploscos: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa. 

Comuna Sandulesti: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 187 / 1110 

Comuna Tritenii de Jos: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare. 

Comuna Tureni: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

Comuna Viisoara: Investitia cuprinde lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 

3 din POIM (2014 – 2020) prin creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, 

precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei pentru regiunea 

Turda - Campia Turzii, judetul Cluj. 

Proiectul reprezinta o etapa semnificativa in cadrul reabilitarii generale si extinderii infrastructurii de 

alimentare cu apa si canalizare din Regiunea Turda – Campia Turzii, continuand procesul 

investitional derulat prin programul POS Mediu 2007-2013. 

Lucrarile de investitii in domeniul apei potabile vizeaza asigurarea furnizarii catre locuitorii din 

localitatile selectate a apei potabile la calitatea impusa de cerintele legislatiei in vigoare (care 

transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinata consumului uman). In vederea 

maximizarii eficientei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 

apa existente au fost extinse prin inglobarea unui numar de localitati care pot fi alimentate cu apa 

potabila de la statiile existente de tratare a apei.  

In domeniul apei uzate, investitiile propuse prin Proiect vizeaza pe de o parte, cresterea gradului 

de acoperire cu servicii de colectare a apei uzate in aria de proiect pana la finalul implementarii 

proiectului, a gradului de acoperire cu servicii de epurare a apei uzate in aria de proiect conform 

Directivei 91/271/EC pana la finalul implementarii proiectului. 

 

2.1 INTRODUCERE IN STUDIUL DE FEZABILITATE  

Studiul de fezabilitate pentru regiunea Turda – Campia Turzii este elaborat in cadrul contractului 

―Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare, a 

Documentatiei Tehnice Suport, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de 

Atribuire a Lucrarilor de Investitii pentru proiectul „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-

2020” 

Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea Aplicatiei de Finantare (inclusiv a 

tuturor documentelor suport), a proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a documentatiei de 

atribuire a contractelor de lucrari pentru reabilitarea, extinderea sistemelor de apa si canalizare in 

regiunea Turda – Campia Turzii din judetul Cluj, in conformitate cu legislatia in vigoare, catre 

Autoritatea de Contractare pentru localitatile cuprinse in POIM , Axa 3, pentru Regiunea Turda – 

Campia Turzii din judetul Cluj. 

 

Implementarea in bune conditii a acestui Contract va conduce la urmatoarele rezultate: 

1. Asigurarea conformarii cu cerintele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate 

consumului uman in aria de proiect; 
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2. Asigurarea conformarii cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate 

in aria de proiect; 

3. Proiectul este aprobat si implementat cu respectarea obiectivelor incluse in Cererea de 

finantare, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si incadrandu-se in bugetele 

alocate, cu respectarea termenelor partiale si finale stabilite; 

4. Pentru buna implementare a investitiilor, Proiectantul asigura servicii de asistenta tehnica 

pe perioada aprobarii Cererii de Finantare; 

5. Proiectul este implementat conform Cererii de Finantare, cu respectarea prevederilor 

Contractului de Finantare astfel incat obiectivele proiectului sa fie realizate in termenul si cu 

fondurile aprobate. 

6. Cooperarea eficienta şi interactiunea dintre toate partile implicate in proiect; 

 

Structura raportului  

In prima parte a acestui Studiu de Fezabilitate se prezinta situatia existenta generala, precum 
cadrul socio-economic si institutional si de asemenea nivelul actual al serviciilor in ceea ce priveste 
facilitatile de apa si apa uzata in zona proiectului. 

Au fost efectuate investigatii, masuratori si analize pentru a se identifica cererile viitoare de apa, 
debitele si carateristicile apei uzate, pentru a se defini cat mai realistic nevoile populatiei in cadrul 
sectorului de apa. 

In continuare, s-a facut o analiza a situatiei actuale si proiectii, s-au stabilit parametrii de 
proiectare, s-a realizat analiza de optiuni, iar apoi s-a prezentat proiectul. In final, se prezinta 
rezultatele analizei financiare si economice, a celei institutionale si evaluarea impactului asupra 
mediului. Se prezinta de asemenea si strategia de achizitii si planul de implementare. 

Studiul de Fezabilitate include urmatoarele capitole: 

– CAPITOLUL 1. REZUMAT 

– CAPITOLUL 2. INFORMATII GENERALE 

– CAPITOLUL 3. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI 

– CAPITOLUL 4. ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI PROGNOZE 

– CAPITOLUL 5. DEVERSAREA INDUSTRIALA A APEI UZATE 

– CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL NAMOLULUI 

– CAPITOLUL 7. PARAMETRI DE PROIECTARE 

– CAPITOLUL 8. ANALIZA OPTIUNILOR 

– CAPITOLUL 9. PREZENTAREA PROIECTULUI 

– CAPITOLUL 10. REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 

– CAPITOLUL 11. REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE 

– CAPITOLUL 12. REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

– CAPITOLUL 13. STRATEGIA DE ACHIZITII SI PLANUL DE IMPLEMENTARE 
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2.2 ZONA  DE  PROIECT 

Romania este situata in sud – estul Europei in aval de Dunare incluzand Delta Dunarii, cu 
deschidere la Marea Neagra in partea de sud-est a tarii. Tarile vecine sunt: Ucraina la nord, 
Ungaria la vest, Serbia la sud-vest, Bulgaria la sud ai Moldova la est. 

 Populatia: aproximativ 21,35 milioane de locuitori. 

 Suprafata: aproximativ 238.000 km2 

 Capitala: Bucuresti 

 Relief: variat; Muntii Carpati (altitudine maxima 2.544 m), dealuri ai podisuri in centru si in 

zona Sub-Carpatilor ai campii in sud (intre Dunare ai Muntii Carpati) si in vest. 

 Climat: temperat- continental de tranzitie, specific pentru Europa Centrala. 

 Principalul fluviu: Dunarea 

 

Actualul proiect se refera la Regiunea Turda – Campia Turzii care cuprinde 2 municipii si 11 
comune din judetul Cluj, si sunt situate intr-una din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: 

 Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord)  

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una din cele 8 regiuni de dezvoltare din 
Romania si include 6 judete: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj. Suprafata 
regiunii este de 34.159 kmp, reprezentand 14,32 % din suprafata tarii, cu o populatie totala de 
2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421 unitati administrativ-teritoriale: 6 judete, 42 de orase 
din care 15 municipii si 398 comune si 1.823 de sate. 

Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, aflându-se în zona de contact a trei 
unităţi naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Din 
punct de vedere al ponderii suprafeţei deţinute în totalul teritoriului naţional, judeţul Cluj ocupă 
locul 12 pe ţară cu 2,8%. Se învecinează la nord-est cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud,  la 
est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la vest cu judeţele Bihor şi Sălaj. 

Organizarea administrativă a judeţului include o reţea de 434 de aşezări omeneşti, grupate în 81 
de unităţi administrativ-teritoriale. Populaţia judeţului este de aproximativ 720 de mii de locuitori, 
din care peste 65% locuiesc în mediul urban. 
Harta alaturata reprezinta amplasarea judetului Cluj in Romania si marcheaza aria de servicii 
furnizate de catre Operatorul Regional, S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda, in partea de 
sud-est a judetului Cluj, in 2 municipii (Turda si Campia Turzii) si 11 comune (Aiton, Calarasi, 
Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Viisoara). 
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Figura 2-1 Aria proiectului – Localitatile Turda, Campia Turzii,  Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai 

Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Viisoara 

 

Populatia aferenta locatiilor identificate in cadrul proiectului este prezentata in tabelul 
urmator: 

Oras / Comuna Localitate Populatie 2015 Populatie 2045 

Turda Turda 48261 41041 

Campia Turzii Campia Turzii 22274 18942 

Aiton 
Aiton 667 793 

Rediu 527 627 

  Total 1194 1420 

Calarasi 

Calarasi 876 1042 

Bogata 924 1099 

Calarasi Gara 349 415 

  Total 2149 2556 

Ciurila 

Ciurila 276 328 

Filea de Jos 222 264 

Filea de Sus 148 176 

Padureni 138 165 

Prunis 137 163 

Salicea 524 622 

Saliste 117 140 

Sutu 109 130 

  Total 1671 1988 
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Oras / Comuna Localitate Populatie 2015 Populatie 2045 

Luna 

Luna 2409 2864 

Gligoresti  543 645 

Luncani 1346 1602 

  Total 4298 5111 

Mihai Viteazu 

Mihai Viteazu 4180 4973 

Cheia 532 632 

Cornesti 779 926 

  Total 5491 6531 

Petresti de Jos 

      Petrestii de jos 504 600 

      Craesti 196 233 

      Deleni 215 256 

      Livada 184 218 

      Petrestii de mijloc 110 131 

      Petrestii de sus 90 107 

      Plaiuri 134 159 

  Total 1433 1704 

Ploscos 

Ploscos 344 409 

Crairat 79 93 

Lodobas 23 28 

Valea Florilor 270 322 

  Total 716 852 

Sandulesti 
Sandulesti 649 772 

Copaceni 1261 1500 

  Total 1910 2272 

Tritenii de Jos 

Triteni de Jos 1316 1565 

Clapa 88 105 

Colonia 474 564 

Padureni 1160 1379 

Triteni de Sus 971 1154 

Triteni Hotar 289 344 

  Total 4298 5111 

Tureni 

Tureni 974 1158 

Ceanu Mic 403 479 

Comsesti 257 305 

Martinesti 397 473 

Micesti 357 425 

  Total 2388 2840 

Viisoara 
Viisoara 4682 5568 

Urca 1048 1247 

  Total 5730 6815 

Total General Populatie 101813 97183 

Sursa: Date prelucrate de Consultant 
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Pentru o imagine de ansamblu a zonei proiectului, in continuare este prezentata harta generala a 
judetului Cluj, indicand zona de proiect. 

 
 Figura 2-2 Aria proiectului 
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3. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI 

In perioada de programare 2014 – 2020, Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, 
continua programele de investitii dedicate indeplinirii obligatiilor de conformare asumate in sectorul 
de apa prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana. Eforturile de investitii in acest sector sunt 
semnificative, in conditiile in care: 

- termenele agreate pentru conformarea cu prevederile celor doua Directive care vizeaza in 
mod direct acest sector – Directiva 91/271/CEE si Directiva 98/83/CE – devin scadente in 
aceasta perioada si  

- tintele intermediare de conformare prevazute in Tratat nu au fost atinse in perioada 
anterioara de programare 2007 – 2013, translatand astfel o parte din eforturi in perioada 
actuala de programare. 

 
In vederea asigurarii unui cadru unitar si coerent de sustinere a programelor investitionale in 
sectorul de apa in vederea conformarii, pe de o parte, si de furnizare a serviciilor de alimentare cu 
apa potabila si de colectare si evacuare ape uzate de o maniera eficienta, avand in vedere 
caracterul fragmentat al pietei furnizorilor de astfel de servicii, s-a inceput procesul de 
regionalizare. In cadrul procesului de regionalizare s-a creat o arhitectura institutionala ai carei 
piloni principali sunt reprezentati de: 

- Operatorii Regionali, organizati ca societati comerciale, in calitate de furnizori autorizati de 
servicii de alimentare cu apa potabila si servicii de colectare, tratare si evacuare ape uzate, 
si de operatori ai infrastructurii de apa si apa uzata, la nivelul unui judet sau regiuni 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, constituită din localităţile în aria cărora operează 
Operatorul Regional şi Consiliul Judeţean, după caz, şi în numele cărora promovează 
proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, OR fiind astfel o companie de 
interes public şi finanţată prin fonduri publice 

- Contractul de delegare, reprezentand instrumentul prin care prin care autorităţile locale 
exercită asupra OR un ‖control similar‖ celui exercitat asupra propriilor departamente. 

 
La nivelul fiecarui judet sau regiune, s-au elaborat Master Plan – uri privind infrastructura de apa si 
apa uzata care stabilesc si prioritizeaza programele de investitii in sectorul de apa pe termen scurt, 
mediu si lung la nivelul nivelul judetului sau regiunii (dupa caz). Dat fiind rolul mai multor parti 
interesate in sectorul de apa, scopul principal al acestui document strategic poate fi impartit pe mai 
multe obiective: 
 

Obiective Motivatii 

Asigurarea unei strategii de 
investitie integrate in 
domeniul apei si apei uzate 

Sa furnizeze servicii regionale eficiente din punct de vedere 
al costurilor tuturor comunitatilor in conformitate cu 
Directivele UE 

Asigurarea unui cost 
estimativ pentru 
conformarea cu Directivele 
UE   

Aderarea la UE implica asumarea si implementarea cerintelor 
legale referitoare la calitatea apei destinata consumului uman 
si la calitatea apei uzate descarcata  

Un management 
imbunatatit al resurselor de 
apa 

Resursele de apa sunt insuficiente si fac obiectul mai multor 
surse de poluare. Asadar, este esentiala elaborarea 
proiectelor regionale care acopera cat mai multe comunitati, 
atat cat este fezabil din punct de vedere economic si tehnic, 
pentru o mai buna folosinta a resurselor disponibile, pentru a 
furniza servicii de calitate consumatorilor cu costuri de 
operare scazute. 

Stabilirea principiilor si 
parametrilor pentru noi 
proiecte de dezvoltare 

Dat fiind faptul ca se asteapta ca aria inclusa in proiect sa fie 
condusa de o singura companie de apa si pentru ca 
operatorul sa devina viabil sunt necesare economiile de 
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Obiective Motivatii 

scara, proiectele viitoare de dezvoltare a infrastructurii 
trebuie sa urmeze liniile propuse in Master Plan (versiunea 
actualizata).   

 
Master Plan-ul privind infrastructura de alimentare cu apa si apa uzata din Regiunea Turda – 
Campia Turzii a fost elaborat in versiunea initiala in cadrul perioadei anterioare de programare 
(2007 – 2013) la nivelul anului 2008, ca baza pentru lista de investitii prioritare promovata pentru 
finantare din POS Mediu 2007 – 2013. Documentul strategic a fost actualizat la nivelul anului 2014 
in cadrul contractului de asistenta tehnica pentru managementul proiectului ―Extinderea si 
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii‖ (inclus in proiectul de 
investitii finantat din POS Mediu) si a identificat investitiile care vor face obiectul analizei 
Consultantului in cadrul contractului de asistenta tehnica prin care se pregateste Aplicatia de 
finantare din fonduri POIM. Urmare a activitatii derulate de Consultant in cadrul contractului 
„Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia 
Turzii, in perioada 2014 – 2020, lista de investitii identificate ca prioritare in vederea conformarii cu 
prevederile Directivelor europene mentionate a fost actualizata in cadrul Master Plan – ului (martie 
2015) si face obiectul analizei in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate. 
 

3.1 DOCUMENTELE NATIONALE STRATEGICE SI OBIECTIVELE RELEVANTE 
PENTRU PROIECT 

 
La dezvoltarea proiectului s-a avut in vedere contributia la atingerea obiectivelor identificate in 

documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel national, inclusiv  in ceea ce 

priveste schimbarile climatice, respectiv:  

 Tratatul de aderare 

 Acordul de Parteneriat 

 POIM  

 Planul de management  al Bazinului Hidrografic Mures 

 Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii 

reduse de carbon pentru perioada 2016-2030 si  Planul national de actiune pentru  

implementarea Strategiei  (2016-2020). 

 
Sectorul de apa reprezinta unul din domeniile care au facut obiectul masurilor tranzitorii agreate de 
Romania si Uniunea Europeana prin Tratatul de aderare semnat la 25 aprilie 2005, masuri 
specificate in Anexa 7 Lista mentionata la articolul 20 din protocol: masuri tranzitorii privind 
Romania – cap. 9 Mediul – Sectiunea C Calitatea apei. 
 
In domeniul apelor uzate, prin derogare de la dispozitiile articolelor 3, 4 si 5 alineatul (2) din 
Directiva 91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare si epurare a apelor urbane 
uzate nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei pana la 31 decembrie 2018, in conformitate 
cu urmatoarele obiective intermediare: 

 La 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din directiva trebuie realizata in 
aglomerarile urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000 

 La 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directiva 
trebuie realizata in aglomerarile urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 195 / 1110 

 
Obligatiile de conformare prin atingerea unor praguri minime in domeniul colectarii si epurarii 
apelor uzate prin prisma prevederilor Directivei Europene 91/271/CEE sunt prezentate sintetic 
dupa cum urmeaza: 
 
 
 
 
 
 
 

Date de 
referinta 

Praguri tinta de 
conformare la nivel 
national 

Valori de referinta la nivel 
national in anul 2013 
conform POIM 

Valori de referinta la 
nivelul Regiunii Turda – 
Campia Turzii in anul 
2013 

Art. 3 
Art. 4 si 5 
alineatul (2) 

Art. 3 
Art. 4 si 5 
alineatul (2) 

Art. 3 
Art. 4 si 5 
alineatul (2) 

31 decembrie 
2013 

69% 61% 59,95% 49,89% 70% 70% 

31 decembrie 
2015 

80% 77% - - - - 

 
In plus, tinand cont ca Romania a declarat intregul sau teritoriu drept zona sensibila (art. 51 din HG 
352/2005), exista obligatia de conformare prin care toate aglomerarile umane cu mai mult de 
10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu infrastructura de epurare avansata a apelor 
uzate, in vederea reducerii azotului si fosforului din efluentii descarcati in emisari. 
 
La nivelul Regiunii Turda – Campia Turzii, valorile de referinta privind conformarea cu prevederile 
Directivei Apa Uzata la nivelul tintei intermediare anul 2013 indica ca regiunea depaseste pragurile 
intermediare stabilite la nivel national. 
 
In domeniul apei destinate consumul uman, prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul 
(2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C ale Directivei 98/83/CE, obligatiile de conformare sunt 
prezentate sumar in tabelul urmator: 
 

Date de referinta 
Parametri de conformare 

Localitati < 10.000 locuitori  
Localitati 10.000 – 100.000 
locuitori 

31 decembrie 2015 
amoniu, nitrati, turbiditate, 
aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
si pesticide 

amoniu, nitrati, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu, pesticide si 
mangan 

 
De asemenea, obligatia de conformare la prevederile Directivei 98/83/CE se aplica pentru orice 
comunitate de minim 50 de persoane.  
 
Valorile de referinta la nivel national in anul 2013 conform POIM indica faptul ca 60.15% din 
populatia Romaniei beneficiaza de conectare la sisteme publice de alimentare cu apa potabila, 
respectiv de apa potabila conforma cu prevederile Directivei 98/83/CE. La nivelul Regiunii Turda – 
Campia Turzii, la nivelul aceluiasi an 2013, 83% din populatie beneficia de servicii de alimentare 
cu apa potabila conforma cu prevederile Directivei, inregistrandu-se deci un grad mai inalt de 
conformare decat la nivel national. 
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Detalii cu privire la masurile integrate in proiect pentru asigurarea conformarii cu Directiva 
98/83/CE si Directiva 91/271/EEC sunt prezentate in sectiunea 12.1.1 din cadrul SF. 

 
Acordul de Parteneriat incheiat de Romania cu Uniunea Europeana reprezinta documentul 
strategic la nivel national care prezinta modul in care vor fi folosite fondurile europene structurale si 
de investitii in perioada de programare 2014 – 2020, inclusiv pentru conformarea cu prevederile 
Directivelor aplicabile pana la termenele de conformare agreate prin Tratatul de aderare. 
 
Printre provocarile si prioritatile aferente vizate de AP, se afla si „incurajarea utilizarii durabile si 
eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficientei energetice, a unei economii cu emisii 
reduse de carbon, a protectiei mediului si a adaptarii la schimbarile climatice‖. Astfel, in perioada 
2014 – 2020 vor fi continuate investitiile in sectorul apei si al apei uzate, in sensul conformarii la 
cerintele de mediu, avand in vedere ca aceasta perioada de programare acopera termenele de 
conformare finale agreate prin Tratatul de aderare pentru sectorul de apa. 
 
Obiectivele politicii de coeziune in domeniul mediului, respectiv obiectivul tematic 6 Conservarea 
si protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor, vor fi realizate prin intermediul 
Programului operational infrastructura mare (transport, mediu si energie), finantat din FEDR si din 
Fondul de coeziune. 
  
Programul Operational Infrastructura Mare: 

 a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei identificate in 
Acordul de Parteneriat 2014-2020, fiind orientat spre obiectivele Strategiei Europa 2020 si 
spre cresterea durabila prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon 
prin masuri de eficienta energetica si promovare a energiei verzi, precum si prin 
promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficienta a 
resurselor. 

 vizeaza ca obiectiv principal in domeniul protectiei mediului, cresterea standardului de viata 
al populatiei si imbunatatirea calitatii mediului 

 va continua politica de regionalizare in sectorul de apa si apa uzata, demarata prin 
programele de finantare anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007- 2013, prin 
implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza 
dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile 
directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane pentru 
aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare 

 
In cadrul Axei Prioritare 3 a POIM (AP3), obiectivul specific care raspunde prioritatii de investitii in 
sectorul de apa pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii si pentru a raspunde 
unor nevoi de investitii identificate de statele membre care depasesc aceste cerinte, este OS 3.2. - 
Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de 
asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei. 
 
In cadrul OS 3.2., una din cele doua tipuri de actiuni vizate se refera la Proiecte integrate de apa si 
apa uzata (noi si fazate), cu urmatoarele tipuri de subactiuni: 

 Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate (cu 
treapta tertiara de epurare, acolo unde este cazul) care asigura colectarea si epurarea 
incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e., acordandu-se 
prioritate aglomerarilor cu peste 10.000 l.e.; 

 Implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de 
crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei; 
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 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in 
localitatile urbane si rurale. 

 
Proiectul de investitii dezvoltat in Regiunea Turda – Campia Turzii se inscrie in cadrul proiectelor 
integrate de apa si apa uzata, vizand extinderea si modernizarea infrastructurii specifice sectorului 
in vederea atingerii tintelor de conformare la nivelul Regiunii si crearii premiselor pentru o operare 
in conditii eficiente a infrastructurii de catre Operatorul Regional Compania de Apa Aries. 
Investitiile propuse prin proiect sunt amplasate in aria Bazinului Hidrografic  Mures.  

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a 
poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si 
subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al Bazinului Hidrografic  Mures 
(PMBH) pentru ciclul de planificare 2016-2020, stabilite  in conformitate cu Directiva Cadru Apa.   

Conform PMBH, obiectivele de mediu pentru punerea in aplicare a Directivei cadru apa, sunt 
urmatoarele: 

 pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice 

bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă 

puternic modificate şi artificiale; 

 pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;  

 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată 
a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de 
suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare; 

 „prevenirea sau limitarea‖ evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de 
măsuri; 

 inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în 
apele subterane;  nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 
4.1.(b)(i) ale DCA);  

 pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. 

 
In scopul asigurarii atingerii obiectivelor Planului de Management al BH Mures prin proiect s-au 
evaluat  
 

 Impactul produs de captarile de apa asupra corpurilor de apa subterane 
 Impactul descarcarii apelor epurate asupra corpurilor de apa  de suprafata 
 Conformarea cu obiectivele de mediu ale PMBH Mures, respectiv: 

 
o Directiva privind apa potabila (80/778/EEC), amendata de Directiva 98/83/EC 
o Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 

98/15/CE 
 

o Directiva privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza 
namoluri de epurare in agricultura (Directiva 86/278/EEC) 

o Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice (Directiva Pasari) si 
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 
(Directiva Habitate), denumite generic Directivele Natura 

o Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice si private asupra mediu. 
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Contributia proiectului la realizarea obiectivelor Planului de management al Bazinului Hidrografic 
Mures este prezentata detaliat in sectiunea 12.1.2 din cadrul SF. 

De asemenea, la dezvoltarea proiectului s-a avut in vedere coerenta proiectului cu obiectivele 
politicii privind schimbarile climatice. 
 
Avand in vedere contextul schimbarilor climatice actuale şi viitoare Strategia Europa 2020 
stabileste obiectivele ―20/20/20‖ in  materie de climă/energie in scopul reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de sera cu 20% fata de nivelurile din anul 1990, respectiv: 

 utilizarea eficienta a resurselor in contextul schimbarilor climatice  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  cu 20%  

 cresterea eficientei energetice cu 20% 

Corelat cu aceste obiective, in scopul combaterii si reducerii impactului schimbarilor climatice, 
Strategia Nationala privind Schimbarile climatice 2016-2030 (CCS) stabileste urmatoarele 
obiective:  

In scopul asigurarii respectarii anagajamentelor Romaniei, corelat cu obiectivele Strategiei Europa 
2020,  Strategia privind Schimbarile climatice 2016-2030 stabileste urmatoarele tinte pentru 
reducerea GES:  

 atingerea ţintei pentru anul 2020 pentru sectoarele non ETS de creştere cu 19% a emisiilor 
de GES fata de anul 2005  

 contributia la atingerea ţintei UE stabilita de "Cadrul 2030 privind clima şi energia"  de 
reducere a emisiilor GES cu 40% până în 2030 la nivelul european  

 reducerea consumului de energie primară faţă de valoarea de referinţă (2005) cu 19% 
pentru anul 2020.  

 
Pentru a atinge aceste obiective CCS propune, pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii apelor 
uzate,  urmatoarele obiective care sa conduca la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera:  
 
Obiectivul 1 : Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 
Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste pentru sectorul alimentarii cu apa si 
epurarii apelor uzate urmatoarele masuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice de 
reducere a emisiilor de gaze cu effect de sera:  

a) Implementarea gestionării eficiente a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate 
(termen 2016-2020) 

b) Continuarea finanţării modernizării sistemelor eficiente de epurare a apelor uzate din 
oraşe/regiuni pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele UE relevante privind calitatea apei şi 
acoperirea serviciilor şi reducerea emisiilor de GES (termen 2016-2018). 

Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor 
strategice de crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii masura: 
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1. Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din investiţiile 
în domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale 

Coerenta proiectului cu obiectivelor politicii privind schimbarile climatice este prezentata detaliat in 
sectiunea 12.1.3. din cadrul SF. 
 
 

3.2 REZULTATELE  MASTER PLAN-ULUI 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României, protectia mediului inconjurator, si reprezinta baza selectarii proiectelor ce 
urmeaza a fi sprijinite prin intermediul serviciilor de consultanta.  
In acest sens, in anul 2008 s-a elaborat pentru regiunea Turda – Campia Turzii, judetul Cluj un 
Master Plan, actualizat in anul 2014, acesta avand ca obiectiv general oferirea unei baze de 
decizie pentru strategia locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in 
concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post 
aderare.  
Principalul scop al strategiei prezentate in Master Planul revizuit este de a identifica masurile 
prioritare cu cele mai reduse costuri (din punct de vedere tehnic si institutional) pentru a realiza 
obiectivele definite la nivel judetean. 
Obiectivul general al Master Planului este sa ofere o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului 
de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de 
Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare. Pentru judetul Cluj, aceste obiective sunt 
conformarea legislativa la angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre 
Comisia Europeana si Guvernul Romaniei si care sa conduca la imbunatatirea performantelor 
operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si 
operationala. 
Pentru a pregati o Strategie Generala in vederea identificarii masurilor prioritare cu cost cat mai 
scazut (luand in considerare solutiile tehnice si institutionale fezabile) pentru a atinge tintele 
nationale si judetene definite in cadrul sectorului de apa si apa uzata, au fost luate in considerare 
urmatoarele: cantitatea si calitatea surselor de apa, prioritizarea tuturor aglomerarilor privind 
programul de investitie pe termen lung sau pe termen scurt, cadrul institutional existent precum si 
situatia existenta a infrastructurii de apa si apa uzata in judet. 
Pentru ca judetul Cluj sa poata realiza investitiile propuse si pentru a se conforma cu cerintele 
standardelor europene, trebuie sa ia urmatoarele masuri: 

 Concentrarea pe reabilitarea sistemelor existente in cele mai mari localitati; 
 Construirea si reabilitarea retelelor de apa uzata şi a statiilor de epurare a apelor uzate 

care asigura colectarea şi epurarea incarcarii organice in aglomerari mai mari de 2.000; 

 Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile incluzand 
localitati relevante; 

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de 
crestere a sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile. 

 Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distributie a apei; 
In anul 2015 a fost actualizat Master Planul pentru aria de acoperire a Companiei de Apa 
Aries, de catre S.C. Romair Consulting S.R.L. Acest document a luat in considerare rezultatele 
Studiului de Fezabilitate curent (POIM 2014-2020) in privinta urmatoarelor aspecte importante ce 
au necesitat revizie: 

 Definirea sistemelor de alimentare cu apa 

 Definirea aglomerarilor si recalcularea populatiilor echivalente 

 Revizia listei de investitii pentru perioada 2014 - 2020 
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Avand in vedere aceasta revizie recenta, precizam ca prevederile Master Planului actualizat 
in anul 2015 sunt conforme cu prevederile prezentului Studiu de Fezabilitate. 
Analiza de optiuni 
Master Planul a fost dezvoltat pe doua componente: alimentarea cu apa si apa uzata (inclusiv 
colectarea, tratarea apei si depozitarea namolului). Pentru ambele componente, au fost prezentate 
diferite solutii tehnice si au fost comparate alternative. 
Identificarea si evaluarea optiunilor s-a facut pe baza principalelor criterii: costurile de investitie si 
de exploatare, riscuri de mediu, riscuri legate de sanatate, riscuri de implementare. 
Din punct de vedere tehnic optiunile analizate au luat in considerare urmatoarele: amplasarea 
elementelor de infrastructura apa/apa uzata; solutii centralizate/descentralizate; optiuni tehnologice 
(considerand constarile de investitii, operare si intretinere); compararea celor mai importante 
optiuni pe baza costurilor; includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri 
si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin 
solutiile de cost; optiuni institutionale pentru diferite ―optiuni tehnice‖. 
Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut ierarhizare a 
lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternativa cu cel mai mic impact 
negativ asupra mediului. 
In urma analizei din punct de vedere tehnico-economic si al impactului asupra mediului, au fost 
propuse urmatoarele optiuni pentru infrastructura de apa si apa uzata: 

 infrastructura de alimentare cu apa: sunt prevazute lucrari de reabilitare surse de apa, statii 
de tratare, statii de pompare, reabilitatrea si extinderea conductelor de aductiune si 
transport si reabilitarea si/sau extinderea retelelor de distributie apa potabila; 

 infrastructura de apa uzata: sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de apa uzata 
existente sau a celor in curs de executie prin diferite programe, precum si extinderea 
capacitatilor statiilor de epurare existente. S-au prevazut reabilitari de retele si retele noi, 
conducte de transport apa uzata intre localitati, precum si suplimentarea capacitatii de 
preluare  la statiile de epurare ape uzate existente. 

 

Optiuni – alimentarea cu apa 

Sectiunea de mai jos detaliaza optiunile propuse pentru infiintarea sau modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale din regiune, pe baza zonelor de alimentare cu apa. 

3.2.1 Analiza de optiuni  

In analiza de optiuni sa urmarit prezentarea obiectivelor definite în cel mai eficient mod din punctul 

de vedere al costurilor. Un numar mare de localitati operate in prezent de Operatorul regional 

prezinta caracteristici neconforme  pentru sistemele de alimentare cu apa si de colectare a apelor 

uzate. La momentul actual exista doua sisteme de de apa: sistemul zonal Tuda si sistemul zonal 

Campia Turzii care ar avea capacitatea de a sustine preluarea sistemelor neconforme prin 

reabilitarea surselor aflate in conservare, suplimentarea capacitatilor de stocare, reabilitatarea si 

extinderea aductiunilor si conductelor de transport. Din punct de vedere al preluarii apelor uzate se 

evalueaza aglomerarile care se pot integra in clusterul existent Turda astfel incat sa se atinga 

obiectivele definite in Programul Operational Infrastructura Mare, iar cele care nu pot fi atasate la 

Custer identificarea solutiilor cu cel mai scazut risc si cel mai mic cost. 

3.2.1.1 Analiza de optiuni pentru alimentare cu apa 

3.2.1.1.1 Analiza de optiuni privind asigurarea surselor de apa conforme in aria de 
operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

In comunele operate in prezent de Compania de Apa Aries S.A. exista sisteme conforme de 

alimentare cu apa, dar si neconforme. Cele doua sisteme mentionate mai sus detin surse 

conforme si retele de transport si distributie ce pot asigura necesarul de apa potabila la 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 201 / 1110 

consumatori. Restul localitatilor din aria de acoperire fie nu detin sisteme de alimentare cu apa, fie 

detin sisteme neconforme. Problema principala a sistemelor de alimentare neconforme este 

reprezentata de sursele de apa care fie nu au debit suficient, fie calitatea apei nu corespunde cu 

normele de calitate in vigoare, fie ambele. 

In cele ce urmeaza s-au analizat o serie de optiuni care vizeaza asigurarea surselor conforme in 

aria de operare a companiei de apa. 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Aries; 

 Optiunea 3: Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Iara; 

 Optiunea 4: Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in 

conservare; 

Optiunea 1:  

Optiunea ―A nu face nimic‖ este respinsa ca fiind inacceptabila, nefiind respectata Directiva 

98/83/EC, atat din punct de vedere al calitatii, a cantitatii si a gradului de acoperire. 

Optiunea 2:  

Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Aries  

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executie captare noua de suprafata din raul Aries; 

 Executie Statie de Tratare noua a apei captate din raul Aries; 

 Executie conducte de transport apa potabila de la statia de tratare pana la reteaua de 

distributie a orasului Turda; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) din reteaua de distributie a 

oraselor Turda si Campia Turzii catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv 

rezervoare de inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 

Optiunea 3:  

Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Iara  

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executie captare noua de suprafata din raul Iara; 

 Executie Statie de Tratare noua a apei captate din raul Iara; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statia de tratare catre Turda 

si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de inmagazinare si statii de 

pompare intermediare. 

Optiunea 4:  

Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 
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Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 

Dintre cele trei optiuni se evalueaza in continuare optiunile 2, 3 si 4. 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 4 – 

Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, avand cel mai mic 

risc si cel mai mic cost. 

Pentru asigurarea debitului suficient la consumatori si cu o calitate corespunzatoare, se poate 

studia solutia de eliminare a pierderilor din retelele vechi de transport si distributie. Eliminarea 

pierderilor de pe retelele de alimentare cu apa se poate face prin reabilitarea acestora.  

3.2.1.1.2 Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru 
consumatorii din aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

Tinand cont de rezultatele analizei de mai sus si selectarea optiunii castigatoare nr. 4 de 

suplimentare a debitului la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 

si de faptul ca aceasta solutie nu ofera posibilitatea asigurarii integrale a debitului la sursa pentru 

toate localitatile din aria de acoperire a Companiei de Apa Aries S.A. se poate realiza o analiza 

combinata cu optiunea de reabilitare a retelelor existente in scopul cresterii debitului posibil furnizat 

la consumatori. Aceasta analiza este efectuata mai jos: 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent 

in conservare, concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin 

reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 Optiunea 2: Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent 

in conservare, concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin 

reabilitarea totala a retelelor de alimentare cu apa 

 

Optiunea 1:  

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a 

retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 
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 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

Reabilitarea a 172.5 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte de 

distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 24.5%; 

Optiunea 2:  

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea totala a 

retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 Reabilitarea a 285 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 39.5%; 

   
 
Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – 

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a 

retelelor de alimentare cu apa, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost. 

 

3.2.1.2 Analiza de optiuni pentru apa uzata 

3.2.1.2.1 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de 
Jos 

Aglomerarea Tritenii de Jos dispune de un sistem de canalizare existent si de o statie de epurare 

ape uzate menajere. In prezent statia de epurare nu este functionala. In cadrul proiectului se 

propun extinderi ale sistemului de canalizare.  

Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Optiunea 1:  
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Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea Tritenii de 

Jos 

Optiunea 2:  

Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente si transferul lor prin intermediul 

unei conducte de refulare de transfer in lungime totala de 5.0 km, cu conectare in reteaua 

de canalizare a localitatii Urca 

 Executia a unei statii de pompare de transfer 

 Retehnologizarea statiilor de pompare din Urca si Viisoara pentru preluarea surplusului de 

debit 

 
Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – Executia 

unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos, avand cel mai mic risc si cel 

mai mic cost. 

3.2.1.2.2 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si 
Gligoresti 

Localitatea Luncani din comuna Luna dispune de un sistem de canalizare existent si de o statie de 

epurare ape uzate menajere. In prezent statia de epurare nu este functionala si nu poate epura 

intreg debitul colectat din localitatea Luncani. In cadrul proiectului se propun extinderi ale 

sistemului de canalizare din localitatea Luncani si infiintarea unui sistem nou de canalizare in 

localitatea Gligoresti din comuna Luna, apropiata de Luncani.  

Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din cele doua localitati, se analizeaza urmatoarele 

optiuni: 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Optiunea 1:  

Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarea Campia Turzii, localitatea Luncani 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din localitatile Luncani si 

Gligoresti 

Optiunea 2:  
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Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente si transferul lor prin intermediul 

unei conducte de refulare de transfer in lungime totala de 4.5 km, cu conectare in reteaua 

de canalizare a localitatii Luna 

 Executia a unei statii de pompare de transfer 

 Retehnologizarea a 4 statiil de pompare ape uzate din localitatea Luna pentru preluarea 

surplusului de debit, inclusiv conducte de refulare cu o lungime de 3.5 km 

Pentru analiza acestei optiuni, trebuie sa fie mentionat faptul ca transferul catre Campia Turzii 

presupune pozarea refularilor pe drumul national DN15 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – Executia 

unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarea Campia Turzii, localitatea Luncani, avand cel 

mai mic risc si cel mai mic cost. 

3.2.1.2.3 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Aiton si 
din Aglomerarea Tureni 

Aglomerarea Aiton, avand in componenta localitatile Aiton si Rediu, nu dispune de sistem de 

canalizare ape uzate menajere.  

In Aglomerarea Tureni exista un sistem de canalizare si o statie de epurare care nu are capacitate 

suficienta de epurare a apelor uzate colectate. 

In ambele aglomerari se propun investitii de infiintare si extindere a sistemelor de canalizare ape 

uzate menajere. Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din cele doua aglomerari, se 

analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi (o statie noua in Aiton si 

extinderea capacitatii statiei de epurare existente din Tureni) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Optiunea 1:  

Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarile Aiton si Tureni 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente din Tureni, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea 

Tureni 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere noi, in scopul tratarii intregului debit de 

ape uzate colectat din aglomerarea Aiton 

Optiunea 2:  

Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 
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 Transferul apelor uzate din aglomerarea Aiton in aglomerarea Tureni prin intermediul a 

doua statii de pompare cu refulari in lungime de 7 km 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente in Tureni si pomparea lor prin 

intermediul a doua statii e pompare si unor conducte de refulare de transfer in lungime 

totala de 11.95 km, cu conectare in reteaua de canalizare a municipiului Turda 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul 

apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii, avand cel mai mic risc si cel mai 

mic cost. 

3.2.2 Plan de investitii prioritare in perioada 2014-2020 

 
Toate investitiile propuse in cadrul acestei faze sunt concentrate pe asigurarea accesului la surse 
de apa adecvate si pe sisteme de alimentare pentru toate comunitatile peste 50 locuitori prin 
asigurarea de surse conforme, asigurarea unui debit suficient, extinderea si reabilitarea retelelor 
de apa, extinderea si reabilitatrea retelelor de apa uzata pentru aglomerarile peste 2.000 l.e. si 
conectarea la statii de epurare noi sau la cele existente cu marirea capacitatii de preluare si tratare 
ape uzate a sustine extinderile de retele. 
Investitiile in sistemele zonale de alimentare cu apa sunt semnificative in aceasta faza, intrucat 
populatia fara alimentare cu apa conforma reprezinta un procent semnificativ din populatia din aria 
de proiect. 
Investitiile pentru colectarea si tratarea apei uzate sunt bazate pe interpretarea aglomerarilor 
pentru o populatie echivalenta mai mare de 2.000 l.e. S-a identificat un program de reabilitare al 
conductelor de aductiune si transport apa, retelelor de distributie si statiilor de tratare, respectiv al 
apelor uzate si al statiilor de epurare a apei uzate. 
 

3.2.2.1 Sisteme de alimentare cu apa 

 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda cu sursa front captare Cornesti, Mihai Viteazu, Varianta 
si Turda Veche, care deserveste sistemul actual Turda format din Municipiul Turda, Comuna Mihai 
Viteazu (localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu), Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si 
Copaceni) si Comuna Calarasi (localitatea Bogata), se va extinde prin proiect in Comuna Petrestii 
de Jos (Deleni, Livada, Craiesti, Plaiuri, Petestii de jos, Petrestii de Mijloc si Petrestii de Sus), 
Comuna Ciurila (Prunis, Padureni, Saliste, Sutu, Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus), Comuna 
Tureni (Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, Micesti), Comuna Aiton (Rediu si Aiton), Comuna 
Ploscos (Ploscos, Crairat, Valea Florilor). 
 
Din analiza situatiei existente si din rezultatele analizei de optiuni, a rezultat fezabila adoptarea 
urmatoarei optiuni: Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare. 
Pentru asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. se 
propune suplimentarea prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, optiune 
ce presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 
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 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de inmagazinare si 

statii de pompare intermediare. 

Pentru alimentarea cu apa a comunelor Tureni, Aiton, Ploscos, Petresti de Jos si Ciurila se 
propune realizarea a 2 rezervoare de inmagazinare cu capacitatea  2x1000mc si conducte de 
aductiune de la rezervoarele „Cetate‖ din Turda la acestea si de la acestea la toate localitatile 
componente ale comunelor amintite mai sus. 
 
Investitiile propuse in localitatile componente ale sistemului zonal de alimentare cu apa Turda sunt: 

 

Municipiul Turda: Se propune reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa, reactivarea 

surselor Varianta si Turda Veche, statii noi de tratare pentru fiecare sursa reactivata, extindere si 

reabilitare conducte de aductiune, reabilitare rezervor Varianta 
Comuna Calarasi (localitatea Bogata): Se propune extinderea retelei de distributie apa potabila in 
localitatea Bogata.  
Comuna Mihai Viteazu (localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu): Se propun extinderea retelei 
de distributie apa potabila in localitatea Mihai Viteazu.  

Totodata avand in vedere starea retelelor existente in localitatile Mihai Viteazu si Cornesti, se 

propun lucrari de reabilitare ale retelelor de distributie apa potabila din cele doua localitati. 

Comuna Aiton (localitatile: Rediu si Aiton): Se propune extinderea retelelor de alimentare cu apa 

in cele doua localitati.  

Comuna Ciurila (localitatile: Prunis, Padureni, Saliste, Sutu, Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus): 

Se propune extinderea retelelor de alimentare cu apa in Prunis, Padureni si Saliste, unde, in 

prezent, nu exista retele de alimentare cu apa si conectarea celorlalte localitati la noua conducta 

de aductiune de la rezervoarele Petresti. 

Comuna Petrestii de Jos (localitatile: Deleni, Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, 

Livada, Plaiuri, Craiesti): Avand in vedere ca sursele de apa existente in comuna, au capacitati 

insuficiente, pentru asigurarea debitului necesar in toate localitatile, se propune conectarea 

retelelor existente la conducta de aductiune noua ce transporta apa de la rezervoarele proiectate 

„Petresti‖. 

In localitatea Deleni se propune inlocuirea retelei existente cu retea noua de alimentare cu apa. 

Comuna Ploscos (localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor): Avand in vedere ca sursele de apa 

existente in comuna, au capacitati insuficiente, pentru asigurarea debitului necesar in toate 

localitatile, se propune conectarea retelelor existente la conducta de aductiune noua ce transporta 

apa de la rezervoarele proiectate „Petresti‖. Din cauza gradului ridicat de uzura al conductelor de 

distributie existente in comuna, se propune reabilitarea acestora, iar pentru bransarea tuturor 

locuitorilor la reteaua de apa se propune extinderea retelelor de distributie. 

Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si Copaceni): Se propune extinderea retelei de 

alimentare cu apa in localitatea Sandulesti. 

Comuna Tureni (localitatile Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, Micesti): Intrucat localitatea 

Tureni dispune de o sursa de apa ce furnizeaza un debit insuficient pentru asigurarea debitului 

necesar in localitate,  iar celelalte localitati din comuna nu dispun de sisteme centralizate de 

alimentare cu apa, pentru asigurarea sursei de apa in comuna se propune bransarea retelelor de 

distributie existente si noi la conducta de aductiune ce transporta apa de la rezervoarele „Petresti‖. 

Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din comuna Tureni 
se propune extinderea retelelor de distributie apa potabila in localitatile Tureni, Ceanu Mic, 
Comsesti, Martinesti si Micesti. 
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii ce are ca sursa captarea de suprafata Hasdate 
si sursele subterane "Poiana" si "Calarasi" , care deservesc sistemul actual Campia Turzii, format 
din Municipiul Campia Turzii, Comuna Viisoara (localitatile Viisoara si Urca) si Comuna Calarasi 
(localitatile Calarasi si Calarasi Gara), se va extinde prin proiect in Comuna Luna (Luna, Luncani, 
Gligoresti), Comuna Tritenii de Jos (Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Colonia, Clapa, 
Triteni Hotar).  
Din analiza situatiei existente si din rezultatele analizei de optiuni, a rezultat fezabila adoptarea 
urmatoarei optiuni: Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare. 
Pentru asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. se 
propune suplimentarea prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, optiune 
ce presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Poiana, Sursa 

Calarasi 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de inmagazinare si statii de pompare 

intermediare. 

Pentru alimentarea cu apa a localitatilor aferente UAT Tritenii de Jos s-a adoptat optiunea 
executiei a doua rezervoare de inmagazinare apa potabila 2 x 600 mc, amplasate in UAT Tritenii 
de Jos ce vor fi alimentate din reteaua de distributie a municipiului Campia Turzii, prin intermediul 
unei conducte noi de aductiune apa potabila. 
Alimentarea cu apa a localitatilor componente din UAT Luna se va face prin bransarea la conducta 
noua de aductiune apa potabila ce se va alimenta din rezervoarele „Calarasi‖. 
 
Investitiile propuse in localitatile componente ale sistemului zonal de alimentare cu apa Campia 
Turzii sunt: 
 
Municipiul Campia Turzii: Se propune extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa, 
reabilitare rezervor existent‖ Calarasi‖, rezervor nou „Calarasi‖, reactivare surse existente Poiana si 
Calarasi, Reabilitare conducte de aductiune, statii de tratare noi 
Comuna Viisoara (localitatile Viisoara si Urca): Pentru asigurarea accesului la sistemul de 
alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna Viisoara sunt necesare extinderi ale retelei de 
distributie apa potabila in localitatea Viisoara. Pentru asigurarea capacitatii de inmagazinare in cele 
doua localitati se propun 1 rezervor nou 700 mc in Viisoara si un rezervor nou 200 mc in Urca. 
Comuna Calarasi (localitatile Calarasi si Calarasi Gara): Localitatile Calarasi si Calarasi-Gara 
beneficiaza de retea de alimentare cu apa, cu un grad de acoperire de 100%. 
Comuna Luna (localitatile Luna, Luncani, Gligoresti) Pentru asigurarea accesului la sistemul de 
alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna Luna sunt necesare extinderi ale retelei de 
distributie apa potabila in localitatea Luncani.  
Comuna Tritenii de Jos (localitatile Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Colonia, Clapa, 
Triteni Hotar): Pentru alimentarea cu apa a localitatilor aferente UAT Tritenii de Jos s-a adoptat 
optiunea executiei a doua rezervoare de inmagazinare apa potabila 2 x 600 mc, amplasate in UAT 
Tritenii de Jos ce vor fi alimentate din reteaua de distributie a municipiului Campia Turzii, prin 
intermediul unei conducte noi de aductiune apa potabila. 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din comuna Tritenii 
de Jos, se propun extinderi ale retelelor de distributie apa potabila in localitatile Tritenii de Jos, 
Tritenii de Sus, Clapa, Colonia, Padureni si Hotar. 
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Tabel 3.2-1 Investitii propuse pentru alimentare cu apa 
 
Sistem 
alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu 
apa 

Denumire 
localitate28 

UAT  

Reabilitari Noi 

SZA Turda  Turda 
(48.261 loc) 

Turda  Rețea de distribuție apă potabilă: 
36647.45 m 
Aducțiune: 2148.45 m +1936 
m(29) 
Rezervoare înmagazinare: 
1x200mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 13420.92 m 
Aductiune: 2576.71 m 
Statii de tratare apa: 2 buc (30) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
SCADA – 1 buc 

 Cornesti (779 
loc) 

Mihai Viteazu Rețea de distribuție apă potabilă: 
1811.2 m 
Rezervoare înmagazinare: 
1x200mc 

Statii de pompare retea: 1 buc 

 Mihai Viteazu 
(4.180 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
6366.72 m 
Aductiune: 9348.19 m31 
 
 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 2711.65 m 
 

 Cheia  
(532 loc) 

  

 Bogata  
(924 loc) 

Calarasi  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 1236.35 m 
 

 Sandulesti 
(649 loc) 

Sandulesti  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 1397.43 m 
Aducțiune: 4712.48 m32 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune: 2 
buc 
 

 Copaceni 
(1.261 loc) 

  

 Tureni  
(974 loc) 

Tureni  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 8808.01 m 
Aducțiune: 17839.18 m33 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ceanu Mic 
(403 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 6849.65 m 

 Comsesti 
(257 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 5029.56 m 
Statii de pompare retea: 3 buc 

 Martinesti 
(397 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 4054.80 m 

 Micesti (357 
loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 11690.81 m 

                                                
28

 Pentru fiecare localitate este specificat in paranteza nr populatiei la 2015 

29
 Aductiune – reabilitare conducta colectoare puturi 

30
 Idem (5) 

31
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Mihai Viteazu, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a 

putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

32
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Sandulesti, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

33
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tureni, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem 
alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu 
apa 

Denumire 
localitate28 

UAT  

Reabilitari Noi 

Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

 Aiton 
(667 loc) 

Aiton  Aductiune: 9079.9 m34 
Statii de pompare aductiune: 1 
buc 

 Rediu (527 
loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 10150.20 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ploscos  
(344 loc) 

Ploscos Rețea de distribuție apă potabilă: 
1536.32 m 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 1824.51 m 
Aductiune: 8884.89 m35 

 Valea Florilor 
(270 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
568.59 m 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 8922 m 
 

 Crairat  
(79 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
491.98 m 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 2549.7 m 

 Petresti de 
Jos (504 loc) 

Petrestii de jos  Aducțiune: 29765.98 m36 
Rezervoare înmagazinare: 2 x 
1000mc 
Statii de clorinare: 1 buc 

 Petresti de 
Mijloc (110 
loc) 

  

 Petresti de 
Sus (90 loc) 

  

 Deleni  
(215 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 
4687.61 m 

 

 Craiesti  
(196 loc) 

  

 Livada  
(184 loc) 

  

 Plaiuri  
(134 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

 Ciurila 
(276 loc) 

Ciurila  Aductiune: 19397.36 m 
Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 
 

 Filea de Sus 
(148 loc) 

  

 Filea de Jos 
(222 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

 Salicea (524 
loc) 

  

 Saliste  
(117 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 2879.66 m 
Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

 Sutu  
(109 loc) 

  

 Padureni  
(138 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 1614.87 m 

                                                
34

 Lungimea de aductiune este pentru UAT Aiton, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

35
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Ploscos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

36
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Petrestii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a 

putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem 
alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu 
apa 

Denumire 
localitate28 

UAT  

Reabilitari Noi 

Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

 Prunis  
(137 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 2478.06 m 
Statii de pompare aductiune: 1 
buc 
 

Total SZA Turda 63.965 loc  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 52.109,87 m 
Aductiune: 13.432,64 m 
Rezervoare înmagazinare: 2 
buc 
Statii de pompare:1 buc37 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 85.618,18 m 
Aductiune: 92.256,51m 
Rezervoare înmagazinare: 1 
buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 20 buc(38) 
Statii de clorinare: 1 buc(39) 
SCADA – 1 buc 
 

SZA Campia 
Turzii 

 Campia 
Turzii (22.274 
loc) 

Campia Turzii Rețea de distribuție apă potabilă: 
23333.57 m 
Aductiune: 14463.69 m 
Rezervoare înmagazinare: 
1x5000mc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 5492.71 m 
Aductiune: 646.12 m 
Rezervoare înmagazinare: 
1x5000mc 
Statii de tratare apa: 2 buc (40) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 
 
 

  Calarasi 
(876 loc) 

Calarasi  Aductiune: 2843.09 m41 

  Calarasi 
Gara (349 
loc) 

  

  Luna 
(2409 loc) 

Luna Aductiune: 2417.49 m42 Aductiune: 11880.53 m43 
Statii de pompare aductiune:1 
buc 
 
 

  Luncani 
(1346 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 3738.32 m 

  Gligoresti 
(543 loc) 

  

  Viisoara 
(4.682 loc) 

Viisoara  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 885.13 m 
Aductiune: 11560.15 m44 
Rezervoare înmagazinare: 
1x700mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 

  Urca (1.048  Rezervoare înmagazinare:  

                                                
37

 Pe aductiune 

38
 10 statii de pompare pe retea si 10 pe aductiune 

39
 Mai exista 2 statii de clorinare aflate in interiorul celor 2 statii de tratare, care nu intra in indicator. 

40
 Idem (43) 

41
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Calarasi, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

42
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

43
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

44
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Viisoara, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea 

defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem 
alimentare 
cu apa 

Zona de 
alimentare cu 
apa 

Denumire 
localitate28 

UAT  

Reabilitari Noi 

loc) 1x200mc 

  Tritenii de 
Jos 
(1.316 loc) 

Tritenii de Jos  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 16459.15 m 
Aductiune: 12016.36 m45 
Rezervoare înmagazinare : 
2x600mc 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune:2 
buc 
 

  Tritenii de 
Sus  
(971 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 7531.44 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de clorinare: 1 buc 
 

  Triteni Hotar  
(289 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 12248.02 m 
Statii de pompare retea: 2 buc 
 

  Padureni 
(1.160 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 14117.62 m 

  Colonia 
(474 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 4459.14 m 

  Clapa 
(88 loc) 

 Rețea de distribuție apă 
potabilă: 11083.11 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

Total SZA Campia Turzii 37.825 loc  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 23.333,57 m 
Aductiune: 16.881,18 m 
Rezervoare înmagazinare: 1 
buc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 76.014,64 m 
Aductiune: 38.946,25 m 
Rezervoare înmagazinare: 4 
buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 11 buc (46) 
Statii de clorinare: 1 buc47 

TOTAL APA 101.790  Rețea de distribuție apă 
potabilă: 75443.44 m 
Aductiune: 30313.82 m 
Rezervoare înmagazinare: 3 
buc 
Statii de pompare aductiune:1 
buc 
Puturi: 13 buc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă 
potabilă: 161632.82 m 
Aductiune: 131202.76 m 
Rezervoare înmagazinare: 5 
buc 
Statii de tratare apa: 4 buc 
Statii de pompare: 31 buc (48) 
 Statii de clorinare: 2 buc49 
SCADA – 1 buc 
 

 
 

3.2.2.2 Sisteme de apa uzata 

 
Clusterul Turda pentru apa uzata cuprinde aglomerarea Turda si cea mai mare parte din 
aglomerarea Campia Turzii. 
 

                                                
45

 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tritenii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a 

putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

46
 8 statii de pompare pe retea si 3 pe aductiune 

47
 La care se adauga 2 aflate in interiorul celor 2 statii de tratare. 

48
 18 statii de pompare pe retea si 13 statii de pompare pe aductiune 

49
 La care se adauga 4 statii de clorinare ce sunt in interiorul statiilor de tratare si nu intra in indicator. 
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Clusterul Turda care cuprinde in prezent Aglomerarea Turda (localitati componente: Turda, Mihai 
Viteazu, Copaceni, Sandulesti, Cheia, Bogata, Cornesti) si Aglomerarea Campia Turzii (localitati 
componente: Campia Turzii, Viisoara, Urca, Luna) se va extinde prin proiect si va cuprinde si 
Aglomerarea Aiton (localitati componente: Aiton si Rediu), Aglomerarea Calarasi (localitati 
componente: Calarasi si Calarasi Gara) si Aglomerarea Tureni (localitati componente: Tureni, 
Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti). Apele uzate vor fi epurate in Statia de Epurare existenta Campia 
Turzii. 

Localitatile Luncani si Gligoresti din Comuna Luna, nu fac parte din clusterul Turda, dar fac parte 
din aglomerarea Campia Turzii. 
Aglomerarea Tritenii de Jos cuprinde localitatile Tritenii de Jos, Tritenii de Sus. 
 
Aglomerarea Campia Turzii cuprinde localitatile Campia Turzii, Viisoara, Urca, Luna, Luncani, 
Gligoresti. 
Dupa finalizarea reabilitarii in cadrul POS Mediu 2007-2013, statia de epurare ape uzate (SEAU) 
Campia Turzii are o capacitate proiectata de 110.000 populatie echivalenta. Intrucat se propune 
reducerea infiltratiilor ca o masura pe termen lung, nu este propusa extinderea capacitatii statiei de 
epurare, dar se impune achizitia unei instalatii de compostare . 
 

Tabel 3.2-2 Prezentarea Clusterului Turda 

Localitate Populatie (an 2015) Populatie echivalenta Observatii 

Turda 48.261 53.489 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Campia Turzii 22.274 26.987 Statie de epurare si retea existenta 

Aiton 667 1.278 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Rediu 527 755 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Calarasi 876 1.521 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Calarasi Gara 349 517 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Bogata 924 1.046 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Luna 2.409 3.061 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Mihai Viteazu 4.180 5.407 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Cornesti 779 912 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Cheia 532 684 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Sandulesti 649 955 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Copaceni 1.261 1.453 Retea existenta racordata la SEAU Copaceni 

Tureni  974 1163 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Ceanu Mic 403 482 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Comsesti 257 308 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Martinesti 379 477 Nu exista retea de canalizare menajera. 

Viisoara 4.682 6.032 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

Urca 1.048 1.355 
Retea existenta racordata la SEAU Campia 
Turzii 

 
Populatia echivalenta totala este de 107.948 l.e. 
 

Tabel 3.2-3 Prezentarea aglomerarii Campia Turzii - Localitatile Luncani si Gligoresti 

Localitate Populatie 
(an 2015) 

Populatie 
echivalenta 

Observatii 
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Localitate Populatie 
(an 2015) 

Populatie 
echivalenta 

Observatii 

Luncani 1.336 1.760 Retea existenta racordata la SEAU 
Luncani 

Gligoresti 543 759 Nu exista retea de canalizare 
menajera. 

Populatia echivalenta totala este de 2.519 l.e. 
 

Tabel 3.2-4 Prezentarea aglomerarii Tritenii de Jos 

Localitate Populatie 
(an 2015) 

Populatie 
echivalenta 

Observatii 

Tritenii de Jos 1.336 1.608 Retea existenta racordata la SEAU 
Tritenii de Jos 

Tritenii de Sus 971 1.186 Retea existenta racordata la SEAU 
Tritenii de Jos 

Populatia echivalenta totala este de 2.794 l.e. 
 
CLUSTERUL TURDA 
 
Clusterul Turda care cuprinde in prezent Aglomerarea Turda (localitati componente: Turda, Mihai 
Viteazu, Copaceni, Sandulesti, Cheia, Bogata, Cornesti) si Aglomerarea Campia Turzii (localitati 
componente: Campia Turzii, Viisoara, Urca, Luna) se va extinde prin proiect si va cuprinde si 
Aglomerarea Aiton (localitati componente: Aiton si Rediu), Aglomerarea Calarasi (localitati 
componente: Calarasi si Calarasi Gara) si Aglomerarea Tureni (localitati componente: Tureni, 
Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti). Apele uzate vor fi epurate in Statia de Epurare existenta Campia 
Turzii. 

Investitiile propuse in localitatile componente ale clusterului Turda sunt: 
 
Aglomerarea Turda 
 
Municipiul Turda: 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Mun. 
Turda sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de canalizare ape uzate menajere.  

Comuna Mihai Viteazu (localitatile Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti): Pentru asigurarea colectarii si 
evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei Mihai Viteazu sunt necesare 
extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere in localitatile Cheia si Cornesti. Localitatea 
Mihai Viteazu beneficiaza de retea de canalizare menajera. Apele uzate din localitatile Cheia si 
Cornesti vor fi colectate intr-un colector comun proiectat in mihai Viteazu si transportate 
gravitational catre cel mai apropiat camin de canalizare din Mihai Viteazu. Din localitatea Mihai 
Viteazu apele uzate vor fi transportate catre municipiul Turda, si mai departe catre statia de 
epurare Campia Turzii. 

Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti, Copaceni): Analiza situatiei existente privind retelele 
de canalizare si gradul de acoperire din comuna Sandulesti impune realizarea lucrarilor de 
extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatea Sandulesti, pentru a asigura un grad de 
acoperire la nivelul aglomerarii de 100%.  
 
Aglomerarea Campia Turzii 
 
Municipiul Campia Turzii: 
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Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Mun. 
Campia Turzii sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de canalizare ape uzate menajere.  
 
Comuna Viisoara (localitatile Viisoara si Urca): Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor 
uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei Viisoara sunt necesare extinderi ale retelei de 
canalizare ape uzate menajere in localitatea Viisoara si Urca. 
 
Comuna Luna (localitatea Luna): Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere 
de la intreaga populatie a localitatii Luna sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape 
uzate menajere. 
 
Aglomerarea Aiton (localitatile componente Aiton si Rediu) 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a 
aglomerarii Aiton sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere in localitatile 
Aiton si Rediu, care in prezent nu beneficiaza de sistem centralizat de colectare a apelor uzate. 
 
Aglomerarea Calarasi (localitati componente: Calarasi si Calarasi Gara) 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a 
aglomerarii Calarasi sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere in 
localitatile Calarasi si Calarasi Gara, care in prezent nu beneficiaza de sistem centralizat de 
colectare a apelor uzate. 
 
Aglomerarea Tureni (localitati componente: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti) 
 
Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Tureni impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile 
Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul 
aglomerarii de 100%. 
AGLOMERAREA TRITENII DE JOS 
 
Aglomerarea Tritenii de Jos cuprinde localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Tritenii de Jos sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere in localitatile 
Tritenii de Sus si Tritenii de Jos. 

Epurarea apelor uzate provenite din aglomerarea Tritenii de Jos se va realiza la statia de epurare 
din amplasata in localitatea Tritenii de Jos ce va fi extinsa si modernizata. 

 
AGLOMERAREA CAMPIA TURZII – LOCALITATILE LUNCANI SI GLIGORESTI 
 
Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din localitatile 
Luncani si Gligoresti  impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in 
cele doua localitati, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%.  

Epurarea apelor uzate din loc. Luncani si Gligoresti se va face in statia de epurare Luncani ce va fi 
extinsa si modernizata. Emisarul statiei de epurare Luncani este raul Aries. 

 

Tabel 3.2-5 Investitii in infrastructura de apa uzata 

 
Denumire UAT Denumire Denumire  
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localitate 
componenta 

Cluster Aglomerare Reabilitari Noi 

Turda 
(53.489 le) 

Turda Turda Turda Rețea canalizare: 36107.56 m Rețea canalizare: 32548.82 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 7 buc 
Conducta refulare: 776.59 
m 

Cornesti 
(912 le) 

Mihai Viteazu  Rețea canalizare: 7210.91 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 1buc 
Conducta refulare: 122.77 
m 

Cheia  
(684 le) 

 Rețea canalizare: 7238.99 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 990.1 m 

Mihai Viteazu 
(5407 le) 

 Rețea canalizare: 1330.28 
m 

Bogata 
(1046 le) 

Calarasi   

Copaceni  
(1453 le) 

Sandulesti   

Sandulesti 
(955 le) 

 Rețea canalizare: 5370.42m 
Statii de pompare apa 
uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 1491.89 
m 

Total Aglomerare Turda 63946 le Rețea canalizare: 36107.56 
m 

Rețea canalizare: 
48,329.00 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 10 buc 
Conducta refulare: 
1889.46 m 
 

Tureni 
(1163 le) 

Tureni 
 

Tureni  Rețea canalizare: 8494.84 
m 
Colector: 2463.10 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 3 buc 
Statii de pompare apa uzata 
de transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 846.34 
m 

Ceanu Mic 
(482 le) 

 Rețea canalizare: 6672.47 
m 
Colector: 9495.44 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata 
de transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 371.18m 

Comsesti 
(308 le) 

 Rețea canalizare: 4891.68 
m 
Colector: 1727.68 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata 
de transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 1140.1 
m 

Martinesti 
(477 le) 

 Rețea canalizare: 3347.82 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 534.08 
m 

Total Aglomerarea Tureni 2430 le  Rețea canalizare: 
23406.81 m 
Colector: 13686.22 
Statii de pompare apa 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 217 / 1110 

Denumire 
localitate 
componenta 

UAT Denumire 
Cluster 

Denumire 
Aglomerare 

 

Reabilitari Noi 

uzata: 12 buc (50) 
Conducta refulare: 
2891.70 m 

Aiton 
(1278 le) 

Aiton Aiton 
 

 Rețea canalizare: 13507.38 
m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 10 buc 
Statii de pompare apa uzata 
de transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 3146.83 
m  

Rediu 
(755 le) 

 Rețea canalizare: 7906.25 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 11 buc 
Conducta refulare: 4757.29 
m 

Total Aglomerarea Aiton 2033 le  Rețea canalizare: 
21413.63 m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 22 buc (51) 
Conducta refulare: 
7904.12 m 

Calarasi 
(1521 le) 

Calarasi Calarasi  Rețea canalizare: 13328.92 
m 
Colector: 7067.00 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 7 buc 
Statii de pompare apa uzata 
de transfer: 1 buc 
Conducta refulare: 848.59 
m 

Calarasi Gara  
(517 le) 

   Rețea canalizare: 4703.33 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 1 buc 
Conducta refulare: 1075.94 
m 

Total Aglomerare Calarasi 2038 le  Rețea canalizare: 
18032.25 m 
Colector: 7067.00 m 
Statii de pompare apa 
uzata: 9  buc (52) 
Conducta refulare: 
1924.53 m 

Campia Turzii 
(26987 le) 

Campia Turzii 
 

Campia Turzii Rețea canalizare: 11951.57 m Rețea canalizare: 4244.50 
m 
SEAU: Statie de 
compostare namol 
Statii de pompare apa 
uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 834.41 
m 

Viisoara 
(6032 le) 

Viisoara Statii de pompare apa uzata: 3 
buc 

Rețea canalizare: 2922.19 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 2850.38 
m 

Urca 
(1355 le) 

 Rețea canalizare: 5667.69 
m 
Statii de pompare apa 

                                                
50 9 buc pe retea si 3 pe colector 

51 21 buc pe retea si 1 pe colector 

52 8 buc pe retea si  pe colector 
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Denumire 
localitate 
componenta 

UAT Denumire 
Cluster 

Denumire 
Aglomerare 

 

Reabilitari Noi 

uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 431.08 
m 

Luna 
(3061 le) 

Luna  Rețea canalizare: 7633.72 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 5 buc 
Conducta refulare: 657.46 
m 

Luncani 
(1.760 le) 

  Rețea canalizare: 3404.08 
m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa 
uzata:2 buc 
Conducta refulare: 343,7 m 

Gligoresti 
(759 le) 

  Rețea canalizare: 6074.03 
m 
Statii de pompare apa 
uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 748,43 
m 

Total Aglomerare Campia Turzii  39954 le Rețea canalizare: 11951.57 
m 
Statii de pompare apa uzata: 
3 buc 
 

Rețea canalizare: 
29946.21 
SEAU: 1 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de 
compostare namol 
Statii de pompare apa 
uzata: 17 buc 
Conducta refulare: 
5865.46 m 
 

Tritenii de Jos 
(1.608 le) 

Tritenii de Jos  Tritenii de Jos  Rețea canalizare: 7653.44m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa 
uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 545,02 
m 

Tritenii de Sus 
(1.186 le) 

  Rețea canalizare: 4818.41 
m 
Statii de pompare apa 
uzata:2 buc 
Conducta refulare: 1102,09 
m 

Total Aglomerarea Tritenii de jos  2794 le  Rețea canalizare: 
12.471,85 m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa 
uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 
1647,11 m 

TOTAL SISTEM APA UZATA  Rețea canalizare: 48059.13 
m 
Statii de pompare apa uzata: 
3 buc 
 

Rețea canalizare: 
153,599.75 m 
Colector: 26,029.28 
SEAU: 2 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de 
compostare namol 
Statii de pompare apa 
uzata: 76 buc (53) 
Conducta refulare: 
22,122.38 m 
 

 
 
 
 

                                                
53 Din care 71 buc pe retea si 5 pe colector 
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3.3 CARACTERISTICI NATURALE DIN ZONA DE PROIECT 

Caracteristicile naturale din zona proiectului difera in functie de aria in care se situeaza locatiile 

proiectului. 

3.3.1 Judetul Cluj 

Judetul Cluj se situeaza in jumatatea nord-vestica a tarii, aflandu-se in zona de contact a trei unitati 

naturale reprezentative: Muntii Apuseni, Podisul Somesan si Campia Transilvaniei. Din punct de 

vedere al ponderii suprafetei detinute in totalul teritoriului national, judetul Cluj ocupa locul 12 pe 

tara cu 2,8%. Se invecineaza la nord-est cu judetele Maramures si Bistrita-Nasaud, la est cu 

judetul Mures, la sud cu judetul Alba, iar la vest cu judetele Bihor si Salaj. 

Relieful este predominant deluros si muntos, altitudinile maxime fiind detinute de masivele 

Vladeasa si Muntele Mare, cu 1.842 m si respectiv 1.826 m. Clima este continental-moderata si 

influentata de circulatia atmosferica predominant vestica. Amplitudinile termice anuale variaza intre 

23-250 C in regiunea deluroasa si scad la 17-190 C in zona muntoasa.  

Organizarea administrativa a judetului include o retea de 434 de asezari omenesti, grupate in                            

81 de unitati administrativ-teritoriale. Populatia judetului este de aproximativ 720.000 de locuitori, 

din care peste 65% locuiesc in mediul urban. Ceea ce caracterizeaza populatia judetului Cluj este 

si multitudinea de etnii conlocuitoare cu romanii, alaturi de acestia gasindu-se maghiarii, germanii, 

sasii, armenii. In ceea ce priveste impartirea pe religii si apartenenta la cultele religioase a 

populatiei din judetul Cluj, 72% dintre credinciosi sunt ortodocsi, 12 % reformati, 4,3 % greco-

catolici, 3,6 % romano- catolici, 2,9 % penticostali, 1,1 % unitarieni si 1,04 % baptisti, fiecare cult 

religios apartinand unei episcopii: ortodoxa, greco- catolica, reformata, unitariana si evanghelica. 

Industria judetului Cluj se caracterizeaza printr-un puternic potential industrial de prelucrare, atat a 

resurselor locale cat si a celor atrase. In cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate 

majoritatea ramurilor existente la nivel national. Edificator in acest sens este faptul ca peste 24% 

din populatia ocupata isi desfasoara activitatea in diferite subramuri industriale. Productia 

industriala realizata in judet este destinata acoperirii cererii interne, dar si livrarii catre partenerii 

straini. Dintre ramurile industriei prelucratoare, cele cu ponderea cea mai mare in cadrul productiei 

industriale sunt: industria materialelor nemetalifere (17,9%), industria alimentara si de bauturi 

(17,5%), industria metalurgica (12,9%), industria chimica si a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), 

industria celulozei, hartiei si cartonului (8,0%).  

In ceea ce priveste domeniile agriculturii si silviculturii, conditiile climatice variate ale zonei au creat 

un cadru prielnic de dezvoltare a agriculturii, aceasta constituind cea de-a doua ramura, ca 

pondere si importanta in economia judetului. Un rol important in cadrul acestui sector economic il 

detine zootehnia, dar o pondere insemnata o are si productia vegetala. Atat sectorul vegetal cat si 

cel zootehnic traverseaza o perioada de tranzitie caracterizata prin reducerea productiei de la an la 

an, situatie ce reclama adoptarea unor masuri care sa stimuleze procesul relansarii agriculturii 

judetului. Importanta agriculturii judetului rezida si in existenta Universitatii de Stiinte Agricole si 

Medicina Veterinara, care licentiaza anual peste 2.000 de absolventi, specialisti in toate domeniile 

agriculturii. 

3.3.2 Mediul Inconjurator 

Judetul Cluj se situeaza in partea nord-vestica a tarii, la contactul a trei unitati naturale 
reprezentative: Muntii Apuseni, Podisul Somesan si Campia Transilvaniei, fiind situat intre 
paralelele de 47`` 28``44`` in nord si 46``24``47 in sud, respectiv meridianele 23``39``22`` in vest si 
24``13`46`` in est. 
Aer 
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Incepand cu luna ianuarie 2006, in judetul Cluj functioneaza 5 statii care monitorizeaza automat 
calitatea aerului din judet. 
Potrivit datelor furnizate de Agentia Regionala de Protectie a Mediului (ARPM) Cluj, prin 
intermediul rapoartelor anuale, poluarea aerului se incadreaza in limite normale. 
Poluarea aerului in zona Turda Campia Turzii, este data de pulberile sedimentabile, efect al 
traficului rutier intens si al activitatii agentilor economici din zona, precum: S.C. RIGIPS 
TURDA,S.C. HOLCIM S.A. TURDA, S.C. MECHEL CAMPIA TURZII (FOSTA INDUSTRIA 
SARMEI). 
In zona Turda - Campia-Turzii concentratiile de pulberi sedimentabile inregistrate s-au situat sub 
concentratia maxim admisibila. 
Conform raportului Agentiei de Protectia Mediului Cluj, in luna octombrie 2010, poluantii gazosi 
(NH3, NO2 si SO2) au fost monitorizati in urmatoarele localitati: Turda, Campia - Turzii, Gherla, 
Huedin, Aghires, iar concentratiile acestora au inregistrat valori care s-au situat sub concentratia 
maxim admisa, conform STAS 12574/87. 
Masuratorile din zona Turda-Campia Turzii au demonstrat ca aerul inregistreaza valori medii 
insignifiante in ceea ce priveste poluantii chimici, 0.1mg/m3 pentru bioxid de sulf, 0.01mg/m3 
dioxid de azot, 0.16 mg/m3 amoniac si 10g/mp/luna pulberi sedimentabile. Aceste rezultate se 
inscriu in prevederile Ordinului 592/2002 si STAS 12574/1987, deci o calitate buna a aerului, 
sursele reale de poluare fiind doar de natura punctiforma. 
Apa 
In bazinul hidrografic Mures, judetul Cluj, monitorizarea calitatii apelor de suprafata curgatoare se 
realizeaza pe 4 cursuri de apa, la nivelul a 8 sectiuni de supraveghere. Conform raportului anual al 
Agentiei de Protectia Mediului pe anul 2010, ca urmare a monitorizarii apelor de suprafata din judet 
s-au constatat urmatoarele: 
Raul Aries in sectiunea Canton Turda s-a incadrat in clasa I de calitate dupa valoarea indicatorului 
NO3 din grupa de indicatori Nutrienti, singurul analizat. Continutul de substante prioritare/prioritar 
periculoase nu s-a analizat. In sectiunea Buru, raul Aries s-a incadrat in clasa I de calitate. La 
grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au analizat doar indicatorii Fe si Mn. 
Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este necorespunzator (Ni, Cu). In sectiunea 
Luncani, raul Aries s-a incadrat in clasa a II-a de calitate datorita depasirii indicatorilor din grupa 
nutrienti (NO2, Ntotal). La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au analizat doar 
indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este necorespunzator 
(Ni, Cu). 
Raul Iara in sectiunea Buru s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor salinitatii a fost 
analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-
au analizat doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 
corespunzator (Cu). 
Valea Racilor in sectiunea Cheile Turenilor s-a incadrat in clasa I de calitate. Indicatorii din grupa 
poluantilor toxici specifici de origine naturala nu s-a analizat. Din grupa indicatorilor salinitatii a fost 
analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 
necorespunzator (Cu). 
Raul Hasdate in sectiunea Cheile Turzii s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor 
salinitatii a fost analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar 
periculoase este corespunzator (Cu). In sectiunea Priza Campia Turzii, raul Hasdate s-a incadrat 
in clasa a II-a de calitate datorita depasirii indicatorilor din grupa salinitatii (Reziduu, Cl, SO4 – 
singurii analizati). Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat. 
Sol 
Judetul Cluj are conturate 10 zone pedoclimatice, a caror caracterizare, prioritati tehnologice si 
directii de evolutie sunt in relatie cu realizarea structurii culturilor si al interesului cultivatorilor. 
Zona 6 Campia Turzii (2,2 % din agricol, 3,6 % din arabil) include lunca si terasele Ariesului, fiind 
cea mai fertila zona din judet, nota de bonitare pentru arabil 74 % (media judetului 43). In aceasta 
zona se poate cultiva cel mai larg sortiment de plante, inclusiv legume cu aplicarea tehnologiilor de 
mecanizare integrala. 
Ponderea arabilului este de 75 %, pajistile 23 %. 
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Zona 6 are terenuri amenajate pentru irigat. 
Prioritati - elaborarea de programe sectoriale speciale de redresare a culturilor de sfecla de zahar, 
tutun, plante oleaginoase si canepa, pe langa grau, orz toamna, porumb, legume, floarea soarelui; 
accelerarea reformei funciare si dezvoltarea fermelor mixte. 
Clima 
Datorita pozitiei sale, judetul Cluj beneficiaza de un climat continental moderat. Ca urmare, in 
timpul iernii predomina patrunderile de natura maritim-polara sau maritim carpatica din nord-vest, 
iar vara aerul cald din sud-vest.  
Relieful creeaza diferentieri climatice intre regiunea muntoasa si deluroasa a judetului si o zonare 
pe verticala a principalelor elemente climatice.  
Temperaturile medii ale anului sunt cuprinse intre 1,5 °C si 2,5 °C in masivul Vladeasa si Muntele 
Mare, 3-6 °C la periferia zonei inalte, 7-9 °C in Campia Transilvaniei si Podisul Somesan. In ceea 
ce priveste temperaturile extreme, luna cea mai rece este februarie, iar luna cea mai calda este in 
zona montana, august si in zona deluroasa, iulie.  
Mediile anuale ale umezelii relative a aerului difera in cele doua zone caracteristice ale judetului, 
ca urmare a deosebirilor de ordin tehnic. Comparativ cu alte regiuni ale tarii, aceste valori sunt 
destul de ridicate, datorita maselor de aer cald din vest.  
Nebulozitatea prezinta deosebiri intre zona deluroasa si cea montana, in functie de relief si 
circulatia atmosferica. Precipitatiile atmosferice sunt caracterizate printr-o crestere a cantitatilor 
medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest. Zona cu cele mai scazute valori anuale ale 
precipitatiilor este Depresiunea Turda-Campia Turzii. Luna cu cea mai scazuta cantitate de 
precipitatii este februarie (18-35 mm), iar in luna iunie se inregistreaza cea mai mare cantitate de 
precipitatii. Precipitatiile sub forma de zapada cad incepand cu luna octombrie in zona montana, in 
decada a-II- a lunii noiembrie in zona deluroasa si in prima decada a lunii decembrie in Campia 
Turzii. 
Radiatii Solare 
Durata de stralucire a soarelui la nivelul judetului se incadreaza in valorile corespunzatoare zonei 
deluroase si de munte a Romaniei, unde ceata si zilele cu cerul noros sau cu cerul acoperit 
prezinta o frecventa mai mare. In aceste cazuri, numarul mediu anul de ore de stralucire a Soarelui 
fiind de 1.800 – 2.000. 
Temperatura 
In zona Turda-Campia Turzii, conform centrului regional de meteorologie, s-au inregistrat 
urmatoarele limite ale  valorilor de temperatura: 
Temperatura minima absoluta (0C):  – 30.5 
Temperatura maxima absoluta (0C):  + 38.5 
Primul si ultimul inghet (decada-luna): 1.IX – 3.V 
Precipitatii 
In zona Turda-Campia Turzii, conform centrului regional de meteorologie, s-au inregistrat 
urmatoarele limite ale valorilor de precipitatii: 
Cantitatea maxima anuala de precipitatii (mm): 865 
Cantitatea minima anuala de precipitatii (mm): 295.3 
Precipitatia maxima in 24 h (mm): 120 
De prezenta fronturilor si a circulatiei atmosferice este legata si acoperirea cerului de nori, pe scurt 
spus, nebulozitatea. In zonele inalte, nebulozitatea este mai accentuata, cam de 6,1 zecimi 
(perimetrul Muntelui Baisoara) si de 5,7 zecimi in zonele depresionare. Cea mai noroasa luna in 
perimetrul montan este luna mai, iar in regiunile depresionare — luna decembrie. 
Vanturi predominante 
Circulatia aerului este predominant vestica. Aceasta circulatie a aerului este evidenta numai pe 
varfurile inalte, respectiv la Statia Meteorologica Vladeasa (1.836 m). In podisul Somesan si 
Campia Transilvaniei, ca urmare a rolului de paravan al masivelor muntoase, vanturile se 
canalizeaza de-a lungul vailor. La Cluj-Napoca frecventele maxime apartin directiilor nord–vest 
(12,6 % ), vest (10,5 %), nord–est (8,5 %), sud–est (8 %). Vitezele medii ale circulatiei aerului sunt 
cuprinse intre 20 si 30 m/s, aceleasi viteze inregistrandu-se si in cea mai mare parte a Podisului 
Transilvaniei, in centrul si nordul Campiei de Vest si pe Culoarul Muresului. 
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Vanturile au o circulatie specific zonala din partea de vest, modificata, adesea, de configuratia si 
orientarea principalelor forme de relief (culmi muntoase, coline, culoarele vailor, cheile). In zona 
depresionara din fata Cheilor Turzii (Turda-Campia Turzii), cea mai mare frecventa anuala o au 
vanturile dinspre nord-vest (12,8 %) si dinspre vest (10,4 %). 
Prin faptul ca sectorul Cheilor Turzii are cam aceeasi orientare, in culoarul sau, aceste vanturi au o 
intensitate mai mare decat in regiunile invecinate. 
Pe platourile inalte, cum este si platoul Culmii Petrestii, cea mai mare frecventa o au vanturile 
dinspre vest (30,0 %) si sud-vest (20 %). In perioada calda a anului, la munte, in zonele 
depresionare, culoarele vailor, precum si in Cheile Turzii se evidentiaza si frecventa brizelor. 
Zgomotul 
In zona Turda-Campia Turzii in urma masuratorilor de zgomot efectuate de Agentia de Protectia 
Mediului Cluj s-a inregistrat o valoare maxima a nivelului mediu de zgomot in municipiul Turda de                         
70,2 dB si o valoare maxima a nivelului maxim de zgomot in municipiul Campia-Turzii - 84,2 dB. 
Concluzii 
Clima este temperat-continentala, influentata foarte mult de tipul de relief, de altitudine si de pante, 
de radiatiile solare, de conditiile eoliene, etc. Principalele caracteristici ale climei sunt iernile lungi 
si reci si verile scurte, toamnele lungi. Clima este umeda in zonele inalte, iar in zonele joase nivelul 
ploilor este redus. 
Relief si Topografie 
Relieful judetului Cluj este in majoritate deluros, restul (mai putin de o treime) fiind constituit din 
munti. Lipsesc campiile propriu-zise, in compensatie fiind prezente vaile larg terasate si luncile 
Somesului (Mic si Mare) si Ariesului inferior. Campia Transilvaniei prezinta trasaturile unei regiuni 
de podis cu aspecte colinare, toponimul de campie fiind legat de exploatarea preponderent 
agricola a terenurilor. 
Muntii sunt situati in vestul si sud-vestul judetului si apartin Apusenilor. Acestia sunt inconjurati de 
zone mai joase, bazinete si culoare depresionare, care au prezentat in evolutia lor paleogeografica 
subsidente importante. Muntii Apuseni sunt cunoscuti ca un „mozaic‖ petrografic, fapt ce determina 
o mare varietate morfologica, amplificata in parte si de un tectonism accentuat. O parte din acest 
mozaic se afla inclus in teritoriul judetului Cluj: Muntele Mare, Muntii Gilaului, Muntii Vladeasa, 
Muntii Trascaului. 
Seismologie 
Judetul Cluj poate fi clasificat conform STAS 11100/1 – 77. La calculul constructiilor se ia in 
considerare intensitatea cutremurelor cu factori ca Ks si Tc. 
Coeficientul Ks reprezinta raportul dintre acceleratia maxima a cutremurului (cu o frecventa medie 
de 50 ani) si acceleratia gravitationala. Valorile pentru Ks depind de zonele seismice. 
In interiorul judetului, coeficientul Ks variaza intre 0.16 si 0.20 si perioada de cot Tc se considera 
ca variaza intre 0.7 si 1.0 s. Tc variaza intre 0.7 si 1.5 s, 0.7 fiind valoarea cu efectul cel mai scazut 
asupra constructiilor. 
 
Geologie, Hidrologie si Hidrogeologie 
Geologie 
Dupa succinta privire de ansamblu asupra infatisarii Muntilor Trascau, sa incercam sa patrundem 
putin in istoria geologica a regiunii, cautand explicatia formelor de relief pe care le vedem azi, cu 
chipul lor de munte, vale epigenetica, chei, defileu, suprafata de abraziune, etc. Aspectul lor este o 
consecinta a actiunii deosebit de complexe a proceselor si prefacerilor geologice. Raportate la 
unitatile structurale invecinate, formatiunile geologice ale Muntilor Trascau sunt strans legate de 
acestea, tot asa cum Cheile Turzii sunt legate de Muntii Trascau. 
 
Reteaua hidrografica 
Reteaua de rauri si paraie din regiunea prezentata si, in special, din zona Cheilor Turzii apartine 
bazinului hidrografic al raului Aries. Cu un bazin bogat in afluenti, acest rau este cel mai mare curs 
de apa cules de raul Mures din cuprinsul Muntilor Apuseni. Ariesul dreneaza o multime de versanti, 
adunandu-si afluentii din masivele Bihor si Trascau.  
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Ariesul strabate Muntii Trascau de la vest spre est formand un semicerc indreptat spre nord. In 
bazinul superior, el se aduna din doua paraie, Ariesul Mare si Ariesul Mic, amandoua izvorand de 
sub varful Curcubata Mare (1.849 m), cel mai inalt varf al Muntilor Bihor. Pana la varsarea in 
Mures, intr-un punct situat la 10 km vest de Ludus, parcurge 110 km, desfasurandu-se pe o 
suprafata de 2.910 km2. In cuprinsul montan panta medie a raului este de 7‰, iar pe sectorul 
colinar si de campie panta este de 2‰.  
Dupa unirea Ariesului Mare cu Ariesul Mic in dreptul localitatii Mihoiesti, Ariesul ajunge la 
Campeni, . 
Mai jos, pe Aries, vom intalni localitatea Baia de Aries, straveche asezare miniera, cunoscuta de 
pe vremea daco-romanilor. Atestata documentar pentru prima oara in 1325, Baia de Aries si-a 
intemeiat existenta pe prezenta mineralizatiilor auroargentifere din subsolul regiunii, cat si pe 
prezenta aluviunilor aurifere, purtate de apa Ariesului.  
Urmarind cursul Ariesului, ajungem curand la Salciua de Jos, de unde, pe valea Morilor in sus, 
putem urca la pestera Huda lui Papara, ce adaposteste stalagmite anemolitice. De la Salciua de 
Jos, Ariesul intra pe teritoriul Muntilor Trascau, sporindu-si apele cu afluenti pe care-i primeste de 
pe ambii versanti. Primul dintre ei vine de pe partea stanga si se numeste Posaga, avand la randul 
lui doi afluenti: Incesti si Sagagea. Pe traseul acestui rau, cu o suprafata a bazinului de 112 km, 
demn de vazut si retinut este „Cheia Posagii". Dincolo de ea, la capatul amonte, apar din 
strafunduri pe ambii versanti doua izbucuri: Feredeu si Bujor, iar putin mai sus de acestia — din 
satul Posaga de Sus — porneste drumul spre rezervatia naturala Scarisoara-Belioara. 
Tot versantul stang trimite, ca afluenti, Ariesului doua rauri mai putin importante: Ocolis (S = 67 
km2) si Ocolisel (S = 67 km2). 
Mai jos cu circa trei kilometri de confluenta Ocolisului cu Ariesul, din localitatea Vidolm se poate 
urca pe malul drept spre rezervatia forestiera Vidolm, unde este ocrotita o specie relicta ramasa pe 
aceste locuri din timpul glaciatiuni-lor, laricea (Larix decidua ssp. carpathica). Cu putin inainte de 
intrarea in comuna Buru, in Aries se varsa, venind din versantul stang, cel mai mare afluent al lui, 
raul Iara. 
Izvorand de sub varful Muntelui Mare, Iara isi sporeste unda cu aportul paraielor Ierta, Soimul si 
Sarulesti, intinzandu-se pe o lungime de 48 km si o suprafata de 320 km2 a bazinului de receptie.  
Aval de cabana Buru, la 550 metri, se gaseste una din tintele turistice cu plecarea din Cheile 
Turzii, si anume defileul foarte spectaculos si salbatic al paraului Berchis sau Borzesti. In aceeasi 
categorie de fenomene geo-morfologice se inscrie si defileul Ariesului intre Buru si Moldovenesti. 
Tot in dreptul localitatii Buru, dar venind de pe malul drept, se varsa in Aries raul Rimetea, avand 
spre rasarit Piatra Secuiului sau Coltul Trascaului.  
Ariesul, la iesirea in campie, inainte de a strabate municipiul Turda, primeste apa raului Hasdatelui, 
raul ce a brazdat Cheile Turzii. 
Valea Hasdatelui, izvoraste din coasta rasariteana a Muntelui Mare si se varsa in Aries langa satul 
Cornesti. 
Departe de a fi un afluent bogat, raul Hasdate se intinde pe o distanta de numai 31 km, bazinul de 
receptie dezvoltandu-se pe o suprafata de 215 km. Asa mic cum este, raul Hasdate isi 
imbogateste apele cu ajutorul mai multor paraie, venite din versantul stang si drept. Le enumeram 
in ordine amonte-aval pe cele mai importante. Din versantul stang se aduna vaile Salicea, Ciunla, 
Saliste, Micusu si Negoteasa, iar din versantul drept paraiele Hasmas, Schiopi, Valea Mare si 
Valea dupa Deal. 
De la izvoare si pana la intrarea in Chei, raul Hasdate parcurge aproximativ 26 km traversand apoi 
peretii calcarosi ai defileului. La iesirea din Chei, Hasdatele isi schimba directia de curgere cu 
aproape 90° si se indreapta spre sud, catre satul Cornesti, unde se si varsa in Aries. 
Dincolo de confluenta cu valea Hasdate, Ariesul mai primeste din imprejurimile Cheilor Turzii doua 
paraie: Pordeiul si Sandulesti. In municipiul Turda, in Aries isi varsa apele Calda Mare, unita cu 
paraul Racilor. 
Pariul Racilor sau al Turului, cum ii mai spun localnicii, aval de comuna Tureni si-a creat drum in 
calcarele Culmii Petrestii, in apropierea Cheilor Turzii. De mai mica amploare decat acestea, 
Cheile Turenilor pastreaza, prin salbaticia formelor carstice si frumusetea lor, ceva din maretia 
erelor geologice apuse. 
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In cuprinsul Cheilor Turzii, apa Hasdate se imbogateste si cu aportul catorva izvoare, venite din 
ambii versanti. 
La capatul amonte al Cheilor, pe malul drept, chiar langa marginea Padurii Cheii, intalnim Fantana 
Morarilor si, daca ne continuam drumul spre creasta, vom intalni izvorul Fantana lui Chiper. 
Aproape de albia vaii, sub Sura Balichii, siroieste izvorul Feredeului, ivirea lui aici putand fi pusa in 
legatura cu prezenta faliei din zona „Polmoanelor". Cercetand Cheile inspre aval, la locul numit 
Hodinis, strajuit de Coltul Sansil, apare un grup de trei mici izvoare neinsemnate. Mai jos cu circa 
60 m de acest loc, din malul drept curge cel mai bogat izvor din Chei - Sipoiul Cheii - aflat sub 
Zurusul Cetatii. 
 
Hidrogeologie 
Din punct de vedere hidrogeologic, apele freatice din Carpati se caracterizeaza printr-un drenaj 
intens pe interfluvii, si printr-o influenta practic nula asupra solurilor. Apele freatice din depresiuni, 
acumulate in depozitele pliocen – pleistocene in strate aflate la diferite adancimi, au o mineralizare 
mijlocie (400 – 800 mg/l), de tip bicarbonat calcic. Modulul curgerii subterane se apreciaza la 4 - 5 
l/s in depresiunea Brasov. 
 
Ecologie si Zone Naturale Protejate 
Vegetatia si flora 
Existenta unor unitati fizico-geografice diverse si a complexitatii litologice se reflecta in arealul 
Muntilor Trascau si indeosebi a Cheilor Turzii in varietatea lumii vegetale si animale. Astfel, numai 
in perimetrul rezervatiei naturale complexe Cheile Turzii apar si sunt ocrotite o multime de specii 
vegetale, intre ele multe fiind raritati floristice. 
 
Fauna 
Pretutindeni, fauna urmeaza in linii mari distributia zonala a vegetatiei. La fel se intampla si in 
spatiul Cheilor Turzii, unde fiecare coltisor de stanca, ochi de apa, intalnim viata, de la formele cele 
mai simple pana la animalele de interes cinegetic.  
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Tabel 3.3-1 Arii protejate in judetul Cluj, cu evidentierea celor din regiunea proiectului 

Nr Denumire arie protejata Amplasament Valoare Categorie Suprafata 
(ha) 

1  Cariera Corabia com.Gilau  geologica Monument al 
naturii 

2,0 

2  Pestera Varfurasu com. Margau  speologica Monument al 
naturii 

1,0 

3  Fanatele Suatu (I si II) com. Suatu  botanica Rezervatie 
naturala 

11,30 

4  Fanatele Clujului- 
Coparseie 

Cluj-Napoca  botanica Rezervatie 
naturala  

97,0 

5  Fanatele Clujului-Valea lui 
Craiu 

Cluj-Napoca botanica Rezervatie 
naturala 

2,20 

6  Valea Morilor com. Feleacu  botanica Rezervatie 
naturala 

1,0 

7  Paraul Dumbrava com. Ciurila botanica Rezervatie 
naturala 

0,5 

8  Cheile Turzii com. Mihai 
Viteazu 
com.Petresti 

mixta Rezervatie 
naturala 

324,0 

9  Lacul Stiucilor  com. Fizesu 
Gherlii 

zoologica Rezervatie 
naturala 

140,0 

10 Valea Legiilor com. Geaca  zoologica Rezervatie 
naturala 

125,0 

11 Stufarisurile de la Sic com. Sic  zoologica Rezervatie 
naturala  

505,0 

12 Fagetul Clujului Cluj-Napoca mixta Rezervatie 
naturala 

10,0 

13  Pestera Mare (de pe Valea 
Firei) PN-F 

com. Margau speologica Monument al 
naturii 

(2,0) 

14 Pestera din Piatra 
Ponorului PN-F 

com. Margau speologica Monument al 
naturii 

(2,0) 

15 Gipsurile de la Leghia com. Aghiresu botanica Monument al 
naturii 

1,0 

16 Locul fosilifer Corusu com. Baciu  paleontologic
a 

Monument al 
naturii 

2,0 

17  Molhasul Mare de la Izbuc com. Belis  botanica  Rezervatie 
naturala 

8,0 

18  Cheile Baciului com. Baciu  mixta Rezervatie 
naturala 

3,0 

19 Cheile Turenilor com. Tureni  mixta Rezervatie 
naturala 

25,0 

20 Saraturile si Ocna Veche Turda  botanica Rezervatie 
naturala 

10,0 

21 Parcul Natural Muntii 
Apuseni 

com. Belis  mixta Parc natural (6.200,0) 

22 Dealul cu fluturi Com.Viisoara  zoologica Rezervatie 
naturala 

20,0 

23 Rezervatia de orbeti Apahida  zoologica Rezervatie 
naturala 

31,11 
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Multe dintre ariile naturale protejate de importanta judeteana declarate de-a lungul timpului de 
autoritatile judetene au fost preluate de catre Legea 5/2000 ca fiind de importanta nationala. In 
1994, la sugestia organizatiilor neguvernamentale ecologiste prin Decizia 147/1994 a Consiliului 
Judetean Cluj au fost puse sub protectie o serie de arii naturale. Fiind declarate pe baza legislatiei 
de amenajarea teritoriului, zonele protejate naturale au fost tratate comun cu cele construite, 
balneare, sau cinegetice. Din cauza ca o serie dintre acestea din urma contin elemente naturale 
valoroase a fost mentinuta lista initiala. 
 

3.4 EVALUAREA SOCIO-ECONOMICA 

3.4.1 Structurile Administrative 

Potrivit datelor de la Recensamantului Populatiei si al Locuintelor – 2011, la 20 octombrie 2011 

populatia stabila a judetului Cluj era de 691.106 persoane, din care 358.527 femei (51,88%). Fata 

de situatia existenta la recensamantul anterior, populatia stabila a scazut cu 11.649  persoane (din 

care, 3.711  femei). 

In municipii si orase traiesc 458.368 persoane, reprezentand 66,32% din totalul populatiei stabile. 

Fata de situatia de la penultimul recensamant, ponderea populatiei stabile din mediul urban a 

scazut cu 0,93 puncte procentuale in detrimentul mediului rural. 

Mediul urban are in componenta 5 municipii si un oras, cu o densitate medie de 66,3 % locuitori-

km2, ceea ce inseamna ca la fiecare 3 persoane, 2 traiesc in mediul urban. In mediul rural 

densitatea medie este de 33,7 % locuitori-km2. 

Populatia stabila a celei mai mari localitati din judet, Cluj Napoca,  este de 324576 persoane la 

nivelul recensamantului din 2011. Populatia stabila a celorlalte municipii si orase este urmatoarea: 

Municipiul Turda (47744 persoane), Municipiul Dej (33497 persoane),  Municipiul Campia Turzii 

(22223 persoane), Municipiul Gherla (20982 persoane) si orasul Huedin (9346 persoane). 

Comunele cu cel mai mare numar de populatie stabila sunt : Floresti (22813 persoane), Apahida 

(10685 persoane) si Baciu (10317 persoane), iar cele cu cel mai mic numar de persoane ce fac 

parte din populatia stabila sunt Ploscos (702 persoane), Valea Ierii (888 persoane) si Aiton (1085 

persoane).54 

 

3.4.2 Economia judetului Cluj55 

3.4.2.1 Apecte generale 

Cu o forta de munca inalt calificata si o repartizare echilibrata a resurselor materiale, judetul Cluj 

reprezinta unul din polii de crestere economica la nivel regional si national. Bucurandu-se de o 

asezare geografica favorabila, de infrastructura data de prezenta aeroportului international, de 

accesul la magistralele de cale ferata si de o retea de sosele si drumuri adecvata, judetul s-a 

dezvoltat policentric, in jurul asezarilor urbane: municipiul Cluj-Napoca, Zona Turda – Campia 

Turzii, Dej si Huedin. 

Clujul a constituit intotdeauna o destinatie de succes pentru investitorii straini veniti in Romania 

datorita atuurilor incontestabile pe care le are comparativ cu celelalte zone ale tarii: pozitia 

                                                
54 Sursa www.insse.ro; http://www.recensamantromania.ro/  

55
 Sursa: Consiliul Judetean Cluj 

http://www.insse.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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geografica deosebita, apropierea de granita de vest, mediul economic dinamic, resursa umana 

impresionanta, in special cea calificata, oferita de universitatile de prestigiu de aici.  

Economia Judetului Cluj se bazeaza in special pe servicii si industrie. Ponderea mare a sectorului 

de servicii justifica performantele ridicate ale economiei judetene, cunoscut fiind faptul ca 

economiile dezvoltate au o pondere a acestui sector de 70-80%. Raportat la structura economiei 

regionale si nationale, judetul Cluj are o pondere mai ridicata a sectorului tertiar si de constructii, 

respectiv o pondere mai redusa a industriei si Clujul a fost si ramane o societate multiculturala. 

Totodata, industria judetului Cluj se caracterizeaza printr-un puternic potential de prelucrare, atat a 

resurselor locale, cat si a celor atrase. In cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate 

majoritatea ramurilor existente la nivel national. Edificator in acest sens este faptul ca peste 24% 

din populatia ocupata isi desfasoara activitatea in diferite subramuri industriale. Totodata, o ramura 

importanta a economiei judetului Cluj care produce o valoare adaugata consistenta o reprezinta 

sectorul IT si cel relationat serviciului clienti - servicii de vanzare, marketing, servicii de IT 

helpdesk, technical support, care inregistreaza anual o crestere cu peste 30% a numarului de 

angajati. Productia industriala realizata in judet este destinata acoperirii cererii interne, dar si livrarii 

catre partenerii straini. Dintre ramurile industriei prelucratoare, cele cu ponderea cea mai mare in 

cadrul productiei industriale sunt industria metalelor nemetalifere (17,9%), industria alimentara si 

de bauturi (17,5%), industria metalurgica (12,9%), industria chimica si a fibrelor sintetice sau 

artificiale (8,1%), industria celulozei, hartiei si cartonului (8,0%). 

Prezentam mai jos topul celor mai mari angajatori din judetul Cluj: 
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3.4.2.2 Perspectiva macroeconomica judeteana 

Cea mai recenta perspectiva macroeconomica regionala publicata de Comisia Nationala de 

Prognoza (CNP) pentru perioada 2016 - 2020 (Prognoza de iarna 2017) are in vedere o crestere 

economica pozitiva dar stabila. 

Tabel 3.4-1 Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali - la nivel de tara 

Indicator U/M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valoarea PIB Mld Lei 711.1 758.5 815.2 878.0 946.0 1,014.0 

Populatia ocupata 
totala 

Mii pers 8,535.4 8,480 8,580 8,670 8,750 
8,800 

Numarul mediu de 
salariati 

Mii pers 6,062.2 6,200 6,390 6,575 6,740 
6,900 

Rata somajului la 
sfarsitul anului 

% 6.8 6 5.9 5.8 5.7 5.6 

Castigul salarial 
mediu net lunar 

Lei/salariat 1,859 2,047 2,274 2,476 2,674 
2,864 

Castigul salarial 
mediu brut lunar 

Lei/salariat 2,555 2,815 3,131 3,418 3,702 
3,977 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza: PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2016 – 2020: 

ianuarie 2017 

 

Tabel 3.4-2 Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru Judetul Cluj 

Indicator U/M 2015 2016 2017 2018 2019 

Valoarea PIB, preturi 
curente 

Milioane lei 32115 34537 36777 39305 42028 

Numarul mediu de salariati Mii pers 201.8 208.3 214.7 221.2 227.6 

Rata somajului la sfarsitul 
anului 

% 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 

Castigul salarial mediu net 
lunar 

Lei/salariat 2025 2241 2392 2523 2655 

Castigul salarial mediu brut 
lunar 

Lei/salariat 2763 3058 3264 3442 3622 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2019 

3.4.2.3 PROFILUL SOCIO - ECONOMIC AL ZONELOR URBANE DIN ZONA PROIECTULUI  

 

3.4.2.3.1 Municipiul Turda 

 
Amplasare 
 
Municipiul Turda este unul dintre cele 6 orase ale judetului Cluj si al doilea ca marime, dupa 

resedinta de judet, din punct de vedere al numarului populatiei, care reprezinta 6,91 % din 

populatia totala a judetului si 10,42 % din populatia urbana a acestuia (conform datelor din 

recensamantul din 2011).  

Ca suprafata, teritoriul administrativ al municipiului Turda reprezinta 1,37 % din teritoriul judetean. 

Este amplasat in partea de sud a judetului, in culoarul depresionar al Ariesului inferior. Teritoriul 

sau administrativ se invecineaza cu teritoriul orasului Campia Turzii la sud-est si cu teritoriile 

comunelor Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti,  Ploscos si Viisoara. 
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Amplasarea municipiului Turda de-a lungul celei mai importante artere de circulatie a Romaniei - 

DN1-E60-E81 - asociata cu accesul la alte doua drumuri nationale, DN15 si DN75, are o deosebita 

importanta pentru localitate, asigurandu-i legaturi rutiere foarte bune atat cu municipiul Cluj-

Napoca, resedinta de judet, cat si cu resedintele judetelor invecinate - Alba si Mures, respectiv cu 

municipiile Alba Iulia si Targu Mures. 

De asemenea, Turda beneficiaza de avantajul de a fi un important nod pe Autostrada Transilvania, 

care va face legatura cu un culoar european major, asigurand transportul dinspre Ungaria spre 

sudul tarii. Nu in ultimul rand, Aeroportul International Cluj se afla la doar 40 km distanta de Turda, 

facilitand accesul potentialilor turisti si oameni de afaceri. La 15 km sud de Turda se afla si un 

aerodrom militar. Asadar, Turda beneficiaza de o pozitie si accesibilitate optime, care pot fi 

exploatate si pe viitor. 

Relieful si clima 

Turda si imprejurimile sale sunt caracterizate de un relief colinar, cu portiuni de vale pe langa raul 

Aries, principala apa curgatoare din zona, de-a lungul careia s-au dezvoltat mai multe comunitati. 

Aranyos (numele maghiar al raului) inseamna ‖aurit‖, conotatie care vine din faptul ca raul 

traverseaza zone bogate in aur si argint. Afluentii de partea stanga a raului au creat zone pitoresti 

de chei inalte si inguste, cel mai bun exemplu fiind Cheile Turzii, de pe raul Hasdate. 

Din punct de vedere hidrografic, Turda beneficiaza si de prezenta unor bai sarate, in extremitatea 

estica a orasului. Ansamblul are in componenta nu mai putin de 13 lacuri de marimi diferite, dintre 

care cele mai mari sunt Lacul Tarzan, Lacul Csiki, Lacul Privighetorii si Lacul Roman (strand). 

Langa acestea se afla Baza de tratament Turism Ariesul, iar lacurile sarate sunt deschise 

publicului, in special celor cu afectiuni reumatice, ginecologice sau ale aparatului nervos periferic. 

Mai aproape de centrul orasului, la nord-est, se gasesc alte 6 lacuri sarate, formate prin umplerea 

cu apa a unor vechi mine de sare prabusite. Acestea se numesc lacurile Durgau. Doua dintre ele, 

sunt, de asemenea, amenajate ca stranduri sarate.  

Zona are un climat continental moderat. Ca urmare, in timpul iernii predomina patrunderile de 

natura maritim-polara sau maritim carpatica din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest. Este 

zona cu cele mai scazute valori anuale ale precipitatiilor din intregul judet. De altfel, indicii de 

ariditate cu valori in jur de 30-31 plaseaza arealul in categoria zonelor semiaride. 

Populatia Municipiului Turda 

Evolutia demografica a municipiului Turda respecta in linii mari tendintele de la nivel national si 

regional. In anii ‘90 populatia orasului a scazut drastic, datorita unui complex de factori: natalitatea 

scazuta (urmare a liberalizarii avorturilor) si migratia din ce in ce mai accentuata spre SUA, 

Canada si mai apoi spre tarile membre UE.  

De la 61.200 de locuitori in 1992, intr-un singur deceniu populatia a ajuns la 55.887, adica o 

scadere de cca. 8,7 %, care se incadreaza intr-o tendinta de declin demografic accentuat. Totusi, 

dupa 2000, putem spune ca situatia se stabilizeaza, declinul sever fiind inlocuit chiar cu mici 

cresteri demografice pe perioade scurte. Motivele sunt si in acest caz variate: Turda se dezvolta 

economic prin investitii industrial importante, ceea ce atrage o parte din populatia din imprejurimi, 

apropierea de polul de dezvoltare Cluj-Napoca poate duce la aparitia situatiilor de naveta Turda – 

Cluj-Napoca (persoane care aleg sa locuiasca in Turda, mai accesibila din punct de vedere al 

costurilor, si sa lucreze in Cluj-Napoca). In 2011, populatia orasului Turda era de 47.744 locuitori. 

Comuna Mihai Viteazu, aflata in imediata proximitate a centrului urban este in egala masura stabila 

demografic. Din 1992 in 2011, variatia este de numai -3.23%, in 2011 inregistrandu-se o populatie 

de  5423 persoane.  
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Asadar, teritoriul poseda suficienta forta de munca pentru a putea sustine industria din Turda. 

Somajul este sensibil sub media pe tara. Datele AJOFM arata pentru judetul Cluj o rata de 2.83% 

pentru septembrie 2014, fata de rata nationala de 5.44 %. 

Economia locala 

Turda este un un oras puternic din punct de vedere economic, dezvoltat in principal in directie 

industriala. Dintre cele peste 1.500 de firme care functioneaza in acest moment in oras, merita 

mentionate cateva dintre cele cu cifra cea mai mare de afaceri si, in acelasi timp, cei mai numerosi 

angajati. Majoritatea dintre acestea isi desfasoara activitatea in industria grea. Servelect realizeaza 

lucrari de eficienta electrica, baterii de condensatoare automatizate, tabloterie distributie/comanda 

JT si ofera bilanturi energetice. Biselectro se ocupa de instalatii electrice si automatizari, 

Cumuluserv- calculatoare, tehnica de calcul, Triton Security - sisteme antiefractie, detectie, control 

acces, Nuevo Construct - piese si utilaje industrie grea, Hygia Consult - consultanta fonduri 

europene, Magsor - unelte si utilaje industriale, Lapp - izolatori electrici (450 de angajati), firme 

majore de constructii (Blu Express, MBS Group, Asa Cons, Mileso, Proco), firme care se ocupa de 

reciclare (Rolina Serv, Aluvin Impex), firme de instalatii, firme de software sau realizare site-uri 

(Vector Art, Pro Tempus, Kit Technology), utilaje pentru gradinarit, case de marcat si sisteme de 

siguranta, sisteme pentru acoperisuri etc. 

Asadar, se poate observa o oarecare inclinatie spre o dezvoltare industriala tehnologica, 

majoritatea firmelor importante avand profil tehnic. Trebuie remarcata si prezenta a nu mai putin de 

225 de firme de constructii, chiar in conditiile unei scaderi a acestui domeniu de activitate. In 

industria grea mai functioneaza 7 firme in industria extractiva, 4 producatori de cauciuc si mase 

plastice, 24 de producatori de material diverse de constructii (tigla, caramida, ceramica), 29 de 

agenti in constructii metalice si 7 firme de intretinere utilaje si masini. Nu in ultimul rand, in 

domeniul informatiilor si telecomunicatiilor, municipiul Turda este bine situat, aici aparand 30 de 

astfel de agenti economici. 

Sticlaria este o activitate cu o veche traditie in Turda, Sticla Turda functionand de aproape 100 de 

ani, dar in ultimii ani societatea a dat faliment aflandu-se in reorganizare judiciara. In prezent toate 

activele firmei sunt de vanzare. Economia localitatii este cunoscuta si pentru fosta Uzina Chimica, 

unde se produceau clorura de metil, D.D.T., hexaclorciclohexan, produse clorosodice, tetraclorura 

de carbon, acetilena, policlorura de vinil. Aici lucrau in jur de 2.000 de angajati, dar colosul 

industrial a fost inchis in 1997, iar in prezent depozitele de deseuri chimice ramase in urma lui sunt 

o reala amenintare pentru mediu. In acest sens, autoritatile au aprobat investitii majore pentru 

neutralizarea acestor depozite periculoase. Vechea fabrica de ciment din aceeasi zona industriala 

nu a avut aceeasi soarta, ea fiind preluata de concernul Holcim. 

In industria usoara, functioneaza 23 de firme in industria alimentara, dar niciuna foarte mare, 

majoritatea fiind profilate pe panificatie sau morarit, 7 firme in imbracaminte, 4 in pielarie 

(incaltaminte, voiaj), 5 in prelucrarea lemnului (tamplarie, PAL, constructii lemn), 13 in fabricarea 

de mobila. 

In mod absolut firesc pentru un centru urban atat de dezvoltat, comertul este o activitate 

importanta. Exista 353 de magazine care fac comert cu amanuntul. 

Profilul turistic al localitatii se vede si din numarul relativ mare de agenti economici care ofera locuri 

de cazare si din numarul peste medie de restaurante si baruri. Sunt cel putin 16 posibilitati de 

cazare doar in oras, cu o capacitate totala de cca. 400 de locuri. Este, de altfel, domeniul 

economic in care s-a investit cel mai mult in ultimii ani. Astfel, Turda reuseste momentan sa imbine 

profilul clasic industrial pe care il are de mai multe decenii, cu un puternic brand turistic. 
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Desi ne aflam intr-un mediu urban industrializat, agricultura nu este total inexistenta. 11 agenti 

economici sunt inregistrati pe acest domeniu, dintre care majoritatea in cultivarea cerealelor. 

Vanatoarea, piscicultura si cresterea melcilor sunt activitati de asemenea intalnite. 

In zona periurbana vestica a municipiului, agricultura nu este preocuparea principala, dar in Mihai 

Viteazu si Moldovenesti se gasesc 12 agenti economici cu acest profil. Unul dintre ei este o ferma 

de bovine, celelalte fiind axate pe cultivarea plantelor, in special a cerealelor. Firma CIA Aboliv, din 

Mihai Viteazu, este un important producator de preparate din carne. Construita din fonduri 

SAPARD, fabrica functioneaza la standarde europene. Prelucrarea lemnului, industria metalurgica, 

constructiile si industria extractiva sunt si ele printre activitatile economice predilecte in apropierea 

Turzii. 

Conform masuratorilor APDRP, Turda si comunele din apropierea ei detin un bun potential pentru 

agricultura, in special pe cultivarea cerealelor. Comuna Mihai Viteazu cu precadere are un 

potential agricol ridicat la toate categoriile de cereale si la o buna parte din legume (soia, mazare, 

fasole, sfecla, cartof si rapita). Singurele resurse pe care zona nu le poate oferi decat la nivel 

scazut sunt viile, pentru care exista un potential scazut, si o parte a fructelor, doar prunul si marul 

avand un potential de recolta peste mediu. In ce priveste cresterea animalelor, tot comuna Mihai 

Viteazu detine cel mai ridicat potential pentru cresterea taurinelor, porcinelor si ovinelor. 

Patrimoniu de mediu 

Surprinzator pentru o zona urbanizata asa cum este Turda, in teritoriu se gasesc arii naturale de 

mare interes. Trei dintre acestea sunt constituite ca arii protejate Natura 2000: Cheile Turzii, 

Saraturile Ocna Veche si Muntii Trascaului (acestia din urma se intind pana in prelungirea Cheilor 

Turzii, in zona periurbana vestica a orasului). 

Aria protejata Cheile Turzii se afla la cca. 10-15 km vest de Turda, pe teritoriul comunelor Mihai 

Viteazu, Petrestii de Jos si Sandulesti, intinsa de-a lungul vaii Hasdate, pe o distanta de aproape 3 

km. Inaltimea peretilor ajunge in unele locuri pana la 300 m, creand cadrul pentru un peisaj 

impresionant. Cheile s-au format in era jurasica, prin erodarea rocii de catre raul Hasdate, care 

lasa in urma stanci inalte si abrupte, creste ascutite, arcade si grohotisuri, pesteri si contraforturi. 

Cheile Turzii sunt declarate arie protejata datorita varietatii de specii de animale si plante care se 

regasesc in acest spatiu. Dintre animale, cele mai importante sunt speciile de fluturi (Dysauxes, 

Heterogynis, Eublema, Phybalopteris) si cateva pasari rare: fluturasul de stanca, drepneaua mare, 

mierla de piatra, presura de munte si acvila de munte. In ce priveste flora protejata, ea cuprinde 

peste 1000 de specii de plante dintre care unele sunt relicte tertiare (usturoiul de stancarii, 

scorusul). Dintre plantele rare: garofita cu petale albe sau roz, viola liliachie, spinul, vulturica sau 

tisa sunt doar o parte. 

Aria protejata Saraturile Ocna Veche este amplasata in nord-estul orasului Turda. Suprafata sitului 

este de 140 ha si se afla practic deasupra Salinei Turda. Aria este protejata datorita vegetatiei 

specifice mediilor cu salinitate foarte ridicata, plante de saratura. Unele dintre speciile prezente 

sunt o raritate pentru tara noastra. In zona se afla si doua lacuri sarate care completeaza peisajul. 

Aria Natura 2000 Trascau se intinde in partea nord-estica a Muntilor Apuseni, preponderent pe 

teritoriul judetului Alba si partial pe cel al judetului Cluj, limitrof orasului Turda (in comunele Iara si 

Moldovenesti). Habitatele din zona includ paduri dacice, tufe de cetina cu negi, pajisti de pin 

silvestru, pajisti de coada iepurelui, turbarii etc. In apele curgatoare din areal se gasesc o serie de 

specii piscicole importante: pastrav, lipan, boistean, scobar, babusca. La acestea se adauga 

salamandra, tritonul, vipera, sarpele lui Esculap si alte specii de reptile. In zona traiesc toate 

speciile comune de pasari montane. Pasarile rapitoare sunt reprezentate de urmatoarele specii 

protejate prin legislatie nationala si internationala: acvila tipatoare mica, acvila de munte, sorecarul 
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comun, vinderelul rosu si cel de seara, uliul pasarar. Dintre mamifere, exista exemplare de lup, ras, 

cerb si mistret, astfel ca teritoriul se invecineaza cu o zona cu oarecare posibilitati de turism 

piscicol si de vanatoare. 

3.4.2.3.2 Municipiul Campia Turzii  

 
Amplasare 
 
Din punct de vedere fizico - geografic, municipiul Campia Turzii este asezat in partea de sud - est 

a judetului Cluj, in imediata apropiere a malului drept al raului Aries si prin amplasarea sa este un 

nod de cai terestre de comunicatie. Astfel, drumul national 15 leaga municipiul Campia Turzii de 

municipiile Turda (10 km), Cluj - Napoca (40 km) si Targu Mures (65 km). De asemenea, 

localitatea este strabatuta de drumul european E 60, drum care asigura legatura cu celelalte 

localitati din tara si strainatate, facilitand in acelasi timp accesul la cele doua aeroporturi 

internationale, Cluj - Napoca si Targu Mures. Din anul 2005 s-a inceput constructia autostrazii 

Brasov - Oradea ce va trece prin partea de sud a municipiului. In partea de SE a orasului se afla 

Baza 71 Aeriana "Gen. Emanoil Ionescu". 

Magistrala de cai ferate Bucuresti-Oradea-Episcopia Bihorului trece prin localitate si asigura 

legatura cu celelalte localitati din tara si strainatate, iar statia CFR a municipiului este una dintre 

cele mai cunoscute din Transilvania. 

Municipiul se intinde pe o suprafata de 2.379 ha, din care 30% reprezinta intravilanul localitatii si 

70 % suprafata in extravilan. 

Populatia 

Din punct de vedere al numarului de locuitori Campia Turzii se situeaza pe locul al 4-lea in topul 

localitatilor din judet si are o populatie stabila de 22.223 de locuitori raportata la recensamantul din 

anul 2011.  

Numarul gospodariilor: 3.267; numarul locuintelor: 8.772. Raportul pe sexe este de 48.25 % 

barbati si 51.75 % femei.  

In industria metalurgica muncesc 3.600 de angajati avand cea mai mare pondere din zona de 

ocupare a fortei de munca. 

Economia locala 

Municipiul Campia Turzii este atractiv pentru investitori. In prezent, un numar mare de agenti 

economici au ales municipiul Campia Turzii pentru a isi dezvolta afacerile. Domeniile in care 

activeaza sunt: industria metalurgica si ceramica, automatizari industriale, industria textila, 

constructii civile si industriale, transporturi de marfuri si persoane, agricultura (legumicultura, 

pesticide), comert si servicii.  

Dupa 1990 s-a extins considerabil libera initiativa, s-a revitalizat potentialul tehnic si tehnologic al 

multor unitati. Dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu firme din strainatate, sporirea investitilor, 

imbunatatirea managementului fac din municipiul Campia Turzii unul din centrele de afaceri 

importante din aceasta parte a tarii. In prezent exista 1.133 de firme care dezvolta activitati 

economice si 385 persoane fizice autorizate.  

Atuurile cu care Campia Turzii se prezinta in fata investitorilor si a partenerilor de afaceri sunt 

legate de puterea economica a municipiului prin prezenta unui agent economic industrial 

metalurgic traditional (SC Mechel Campia Turzii SA) cat si a unui centru de afaceri. 
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Din punct de vedere geografic, municipiul Campia Turzii este asezat intr-o zona favorabila culturii 

cerealelor si a legumelor. Din suprafata de 1.344 ha teren arabil, 1.183 ha se lucreaza sub forma 

asociativa, iar 161 ha se lucreaza in mod individual in gospodariile populatiei. Exista 4 mari 

asociatii agricole cu personalitate juridica si o asociatie familiala. 

 

3.4.3 Populatia Judetului Cluj si a ariei de proiect 

3.4.3.1 Istoric populatie 

Potrivit datelor de recensamant, populatia stabila a judetului Cluj a crescut constant pana in anul 

1992 inclusiv. Dupa 1992, populatia judetului scade din cauza sporului natural negativ si a 

fenomenului de emigrare internationala. 

La recensamantul din anul 2002, populatia judetului Cluj era de 702.755, iar la nivelul anului 2011, 

populatia este de 691.106. 

Tabel 3.4-3 Evolutia populatiei in perioada 2002- 2011 

 2002 2006 2007 2011 Modificare 2011/2002 

Absoluta Relativa (%) 

Judetul Cluj 702.755  683.550  693.691  691.106 -11.649 -1.66% 

Urban 472.622  454.158  466.012  458.368 -14.254 -3.02% 

Rural 230.133  229.392  227.679  232.738 2.605 1.13% 

Sursa: CJ Cluj   

 

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, populatia a scazut in anul 2011 relativ la anul 2002 

cu 11.649 locuitori. Scaderea a fost semnificativa, marcand o instabilitate a ritmului de crestere a 

populatiei.  

La recensamantul din 20 octombrie 2011, inregistrarea etniei, limbii materne si a religiei s-a facut 

pe baza liberei declaratii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut sa declare 

aceste trei caracteristici, precum si pentru persoanele pentru care informatiile au fost colectate 

indirect din surse administrative, informatia nu este disponibila pentru aceste 3 caracteristici. Ca 

urmare, structurile prezentate in continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate 

in functie de numarul total de persoane care si-au declarat etnia, limba materna si respectiv religia 

si nu in functie de numarul total al populatiei stabile. 

Informatia privind etnia a fost disponibila pentru 650397 persoane (din totalul celor 691106 

persoane). S-au declarat romani 520885 persoane (80,09%). Populatia de etnie maghiara 

inregistrata la recensamant a fost de 103591 persoane (15,93%), iar numarul celor care s-au 

declarat romi a fost de 22531 persoane (3,46%). Grupurile etnice pentru care s-a inregistrat un 

numar de persoane de peste 100: germani (687 persoane), evrei (185 persoane), ucraineni (173 

persoane) si italieni (154 persoane). 

Fata de recensamantul din anul 2002 s-a inregistrat o crestere a ponderii populatiei de etnie 

romana (de la 79,39% la 80,09%) si o descrestere a ponderii populatiei de etnie maghiara (de la 

17,40% la 15,93%). 

Potrivit liberei declaratii a celor 650723 persoane care au declarat limba materna, structura 

populatiei dupa limba materna se prezinta astfel: pentru 82,55% limba romana reprezinta prima 

limba vorbita in mod obisnuit in familie in perioada copilariei, iar in cazul a 15,82% dintre persoane 
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limba maghiara reprezinta limba materna; limba romani a reprezentat limba materna  pentru 

1,19%, iar limba germana pentru 0,09% din totalul populatiei stabile pentru care aceasta informatie 

a fost disponibila. Limbile ucraineana si  italiana reprezinta (fiecare) limba materna pentru 0,02% 

din persoanele care au declarat limba materna. Alta limba materna decat cele prezentate mai sus 

a fost declarata de catre 0,31% din populatia stabila. Astfel se observa ca populatia majoritatea 

este cea de etnie romana (70.09%) 

 

3.4.3.2 Prognoze  

 

Populatia totala a judetului continua sa descreasca de la 702 755 cati au fost recenzati in 2002, 

pana catre 691.106 locuitori in 2011. Dupa recensamantul din 2011 populatia judetului Cluj 

inregistreaza o usoara crestere. Motivele care duc la mentinerea efectivului populational pentru 

judetul Cluj (cu mici fluctuatii) pot fi: 

- Rata a somajului scazuta si in scadere ( de la 3,8% din 2011 la 2,3% in 2015 cu 

perspective de scadere). Judetul Cluj in anul 2015 inregistreaza a 3-a cea mai scazuta rata 

a somajului din tara dupa Judetul Timis si regiunea Bucuresti-Ilfov.56 

- Rata saraciei relative este cea mai mica din tara, dupa regiunea Bucuresti Ilfov si Regiunea 

Centru si este in scadere (20% in 2011 a scazut la 19,2% in 2015) 

- Investitori noi care deschid afaceri in judetul Cluj si sunt in cautare de personal in domeniul 

IT (ex. National Instruments57; Bosch58; Kno59), fabrici pentru productie (Henschel GmbH60; 

Bosch, De‘Longhi, Emerson etc). 

- Rata natalitatii este in crestere, de la  8.8 nascuti vii la 1000 locuitori (2011) – 9.6 nascuti vii 

la 1000 locuitori (2015)61 

- Schimbari de domiciliu (migratia catre judetul Cluj). In ultimii ani tot mai multe persoane isi 

schimba domiciliu si migreaza in judetul Cluj. In anul 2011 – 11757 de persoane s-au mutat 

in judetul Cluj. Numarul acestora creste anual. 

Judetul Cluj are o economie propice dezvoltarii sociale si economice a populatiei sale. Stagnarea 

populatiei la nivelul judetului se datoreaza mai mult migratiei populatiei din alte judete catre judetul 

Cluj, sporul natural efectiv al judetului fiind in continuare negativ. 

 

Tabel 3.4-4 Evolutia populatiei si procente fata de anul 2011 dupa varianta de proiectie, pentru 

perioada 2011-2045- judetul Cluj 

Judetul Cluj 201162 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 
Modificare 
2011/2045 

                                                
56 www.insse.ro 

57 http://catcostaclujul.ro/companie-internationala-de-it-deschide-nou-centru-la-cluj-suntem-aici-pentru-specialistii-vostri/ 

58 http://www.capital.ro/bosch-deschide-un-centru-it-de-cercetare-si-dezvoltare-in-cluj.html 

59 http://citynews.ro/eveniment/una-dintre-cele-mai-mari-companii-de-it-din-lume-deschide-un-centru-de-dezvoltare-software 

60 http://bunadimineata.ro/cluj/compania-germana-henschel-gmbh-va-deschide-o-fabrica-la-cluj/ 

61 www.insse.ro 

62
 Datele pentru 2011-2015 sunt date istorice furnizate de INSSE. Datele pentru 2020-2045 sunt date prognozate de INSSE. 

http://www.insse.ro/
http://catcostaclujul.ro/companie-internationala-de-it-deschide-nou-centru-la-cluj-suntem-aici-pentru-specialistii-vostri/
http://www.capital.ro/bosch-deschide-un-centru-it-de-cercetare-si-dezvoltare-in-cluj.html
http://citynews.ro/eveniment/una-dintre-cele-mai-mari-companii-de-it-din-lume-deschide-un-centru-de-dezvoltare-software
http://bunadimineata.ro/cluj/compania-germana-henschel-gmbh-va-deschide-o-fabrica-la-cluj/
http://www.insse.ro/
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Populatie 691106 699630 702812 710104 713842 710387 701559 690425 678580 -12526 

Modificare fata de 
anul 2011 

100% 101% 102% 103% 103% 103% 102% 100% 98% -2% 

 
Sursa: INSSE 

 

3.4.3.3 Aria de proiect  

 
Aria de proiect este formata din 2 Municipii (Turda- Campia Turzii) si 11 comune (Aiton, Calarasi, 
Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de jos, Ploscos, Sandulesti, Tritenii de jos, Tureni, Viisoara). 
O parte din populatia care obisnuieste sa locuiasca in Municipiul Cluj sau care lucreaza in 
Municipiul Cluj Napoca, schimba domicilul intr-una din localitatile ariei de proiect datorita costurilor 
reduse de trai (locuinta, alimente alte taxe si impozite etc) comparativ cu cele din resedinta de 
judet. 
 
Din aceste considerente dar si din considerentele prezentate mai sus pentru intreg judetul, 
prognoza populatiei pentru aria de proiect este: 
 

Tabel 3.4-5 Evolutia populatiei si procente fata de anul 2011 dupa varianta de proiectie, pentru 

perioada 2011-2045- Aria de proiect63 

Aria de proiect 2011 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 
Modificare 
2011/2045 

Populatie 100381 101406 101813 102747 103156 102472 100971 99125 97183 -3198 

Modificare fata de 
anul 2011 

100% 101% 101% 102% 103% 102% 101% 99% 97% -3% 

Sursa: INSSE 
 
 

3.4.3.4 Dimensiunea gospodariei 

3.4.3.4.1 Situatia actuala 

La nivelul judetului Cluj, dinamica structurii gospodariei indica o usoara scadere in ultimii 3. In ceea 
ce priveste decila 1, s-a inregistrat o crestere a numarului mediu de persoane din gospodarie, 
dupa care in 2014, numarul persoanelor din gospodarie scade simtitor fata de anii precedenti. 
Pentru Decila 2 se inregistreaza o usoara crestere dupa care in anul 2014 o scadere sub nivelul 
anului 2011, iar decila 3 inregistreaza o scadere constanta, exceptie facand anul 2014 care 
inregistreaza o usoara crestere. Pe toata perioada de analiza trendul este unul descrescator in 
concordanta cu  tendinta de scadere inregistrata la nivel national: de la 2,88 membri in 2011 la 
2,86 membri in 2013 (-0.7%).  
Analiza dimensiunii gospodariei pe primele 3 decile ale venitului releva faptul ca decila 1 este cea 
mai numeroasa, cu 4.6 membri (la nivelul anului 2014).  
 

Tabel 3.4-6 Numar de persoane pe gospodarie in judetul Cluj – medie si primele 3 decile 

Gospodarii in judetul Cluj UM 2011 2012 2013 2014 

                                                
63 Datele pentru 2011-2015 sunt date istorice furnizate de INSSE. Datele pentru 2020-2045 sunt date prognozate de INSSE la nivel de 

localitate. 
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Medie pers/gosp 2.46 2.42 2.36 2.18 

Decila 1 pers/gosp 4.35 5.44 5.91 4.6 

Decila 2 pers/gosp 3.91 4.3 4.34 3.09 

Decila 3 pers/gosp 3.84 3.81 3.31 3.34 

Sursa: Institutul National de Statistica (Biroul de Diseminare a Datelor) 

3.4.3.4.2 Proiectii 

Informatiile furnizate de Biroul de Diseminare a Datelor (din cadrul Institutului National de 
Statistica) privind evolutia numarului de persoane dintr-o gospodarie in judetul Cluj, pentru primele 
3 decile ale venitului, variaza putin in orizontul analizat (2011-2014), putandu-se trage o concluzie 
per ansamblu ca trendul seriei este unul descrescator in ceea ce priveste valoarea medie. 
Astfel, pentru a se asigura uniformitatea datelor si concordanta cu aplicatiile de apa si canalizare 
realizate anterior pentru judetul Cluj, proiectia numarului de persoane dintr-o gospodarie se va 
realiza luandu-se in considerare acelasi trend cu evolutia populatiei la nivelul judetului Cluj, care va 
stgna si usor va descreste. 

Tabel 3.4-7 Prognoza numarului de persoane pe gospodarie in judetul Cluj in orizontul 2012 – 2045 

Judetul Cluj 2011 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Dimensiunea unei 
gospodarii medii  2.46 2.36 2.18 2.20 2.21 2.20 2.17 2.13 2.09 

Dimensiunea unei 
gospodarii medii - 
Decila 1 4.35 5.91 4.61 4.65 4.67 4.64 4.57 4.49 4.40 

Dimensiunea unei 
gospodarii medii - 
Decila 2 3.91 4.34 3.10 3.12 3.14 3.12 3.07 3.01 2.96 

Dimensiunea unei 
gospodarii medii - 
Decila 3 3.84 3.31 3.35 3.38 3.39 3.37 3.32 3.26 3.19 

Variatie anuala   -4.07% -7.63% 0.20% 0.10% -0.10% -0.30% -0.4% -0.4% 

 

Sursa: INSSE si estimarile Consultantului  

 

3.4.3.4.3 Venituri 

Proiectia venitului pe gospodarie (medie si Decilele 1-3)  
In cadrul Analizei Cost - Beneficiu, veniturile nete disponibile sunt comparate cu tarifele estimate 
pentru serviciile de apa si canalizare, pentru a se verifica in ce masura aceste tarife sunt 
suportabile pentru populatie. In acest sens, trebuie estimate veniturile gospodariilor din zona 
proiectului. Aceasta estimare a plecat de la datele oficiale furnizate de INSSE si in prognozare s-
au respectat cerintele Ghidului ACB. In ultimii ani s-a observat ca venitul gospodariilor a crescut cu 
o rata mai mica decat PIB-ul. Din aceasta cauza am considerat cresterea venitului gospodariilor ca 
produsul dintre inflatie din 60% din rata de crestere reala a PIB-ului. 
 
Datele istorice pentru veniturile medii cat si pentru cele mai sarace 3 decile (decilele 1-3) au fost 
puse la dispozitia consultantului de catre INSSE – Biroul de diseminare. Pe baza acestora si pe 
baza prognozei Comisiei Nationale de Prognoza inc eea ce priveste cresterea PIB-ului, dar si pe 
baza estimarilor consultantului s-a realizat prognozarea veniturilor populatiei judetului Cluj si a 
celor mai sarace 3 decile. 
 
Mai jos sunt prezentate valorile in preturi constante, fara a lua in considerare rata inflatiei. 
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Tabel 3.4-8 Venitul disponibil net lunar estimat pentru judetul Cluj (constante) 

Venit disponibil net - Judet 
Cluj (EURO / gospodarie / 
luna) 
preturi constante 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Mediu 508 477  559  622  690  766  850  943  

Decila 1 173 175  227  271  322  382  454  539  

Decila 2 233 231  300  358  425  504  599  711  

Decila 3 297 282  367  438  520  617  733  871  

Sursa: INSSE, CNP si estimarile Consultantului  
1 euro = 4.4888 lei  (valoare globala utilizata in aplicatia curenta, cursul infoeuro iulie 2015) 

 

3.5 CADRU LEGAL SI INSTITUTIONAL 

3.5.1 Cadrul Legislativ conectat la sectorul apei  

 
Cele mai importante acte normative care asigura cadrul legislativ aplicabil implementarii proiectului 
sunt enumerate in urmatoarele tabele. 
 

Tabel 3.5-1 – Cadrul juridic al Uniunii Europene 

Reglementarea 

gestionarii resurselor de apa 

Numar Titlu 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane 

Directiva 91/676/CEE  

 

privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti 

din surse agricole, amendata prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003, Decizia (CE) nr. 863/2007, Regulamentul (CE) 

1137/2008 si Directiva (CE) nr. 99/2008; 

Directiva 98/83/CE  

 

privind calitatea apei destinata consumului uman, amendata 

de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 si Directiva (CE) nr. 

99/2008; 

Directiva 2000/60/CE 

 

de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul 

apei, amendata de Directivele 2007/118/CE, 2008/32/CE, 

2008/99/CE si 2008/105/CE 

Directiva 2006/7/CE  

 

privind gestionarea calitatii apei de imbaiere si de abrogare a 

Directivei 76/160/CEE, amendata de Directiva (CE) nr. 

99/2008; 

Directiva 2006/11/CE  privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase 

deversate in mediul acvatic al Comunitatii, amendata de 

Directiva (CE) nr. 99/2008; 

Directiva 2006/113/CE  privind calitatea apelor conchilicole, amendata prin 

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008. 

Directiva 2008/105/CE  privind standardele de calitate a mediului in domeniul apei, 

de modificare a Directivei 2000/60/CE si de abrogare, la data 

de 22 decembrie 2012, a directivelor:   

o Directiva 82/176/CEE privind valorile limita si obiectivele 
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calitative pentru evacuari de mercur din sectorul 

electrolizei cloralcanilor; 

o Directiva 83/513/CEE privind valorile limita si obiectivele 

de calitate pentru evacuarile de cadmiu, amendata de 

Directiva 2008/105/CE; 

o Directiva 84/156/CEE privind valorile limita si obiectivele 

de calitate pentru evacuarile de mercur din alte sectoare 

industriale decat cel al electrolizei cloralcanilor, 

amendata de Directiva 2008/105/CE; 

o Directiva 84/491/CE privind valorile limita si obiectivele 

de calitate pentru evacuarile de hexaclorciclohexan, 

amendata de Directiva 2008/105/CE. 

o Directiva 86/280/CEE privind valorile limita si obiectivele 

de calitate pentru evacuarile anumitor substante 

periculoase incluse in Lista I din Anexa la Directiva 

76/464/CEE, amendata de Directiva 2008/105/CE. 

Reglementarea 

 finantarii proiectelor prin fonduri ale Uniunii Europene 

Numar Titlu 

Regulamentul (UE)  

nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013  

de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european 

de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum 

si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european, 

Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si 

afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului 

 
 
Tabel 3.5-2 – Cadrul juridic national 
 

Reglementarea 
gestionarii resurselor de apa 

Numar Titlu 

Legea nr. 107/1996 
 

Legea apelor 

Legea nr. 241/2006  a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

Legea nr. 171/1997  
 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 
- Sectiunea II-a Apa; 

Legea nr. 458/2002  
 

privind calitatea apei potabile 

OUG nr. 107/2002  
 

privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane‖, 
aprobata prin  Legea nr. 404/2003 

HG nr. 472/2000  
 

privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; 

HG nr. 100/2002  pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le 
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare 
si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa 
de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata 
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destinate producerii de apa potabila; 

HG nr. 188/2002  pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare 
in mediul acvatic a apelor uzate 

HG nr. 546/2008  
 

privind gestionarea calitatii apei de imbaiere 

HG nr. 570/2016 
 

privind aprobarea Programului de eliminare treptata a 
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar 
periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti   

Reglementarea 
 delegarii serviciilor de utilitati publice 

Numar Titlu 

Legea nr. 51/2006  
 

a serviciilor comunitare de utilitati  publice 

Legea nr. 213/1998  
 

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

Legea nr. 215/2001  
 

a administratiei publice locale 

Legea nr. 273/2006  
 

privind finantele publice locale 

Reglementarea  
infiintarii si functionarii Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara si a Operatorilor Regionali 

Numar Titlu 

OG nr. 26/2000  privind asociatiile si fundatiile, aprobata prin Legea nr. 
246/2005 

OUG nr. 30/1997  privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea 
nr. 207/1997 

HG nr. 855/2008  pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a   statutului-
cadru ale societatilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect 

de activitate serviciile de utilitati publice 

Reglementarea 
finantarii proiectelor cu fonduri ale Uniunii Europene 

Numar Titlu 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

Legea nr. 98/2016  privind achizitiile publice 

OUG nr. 198/2005  privind construirea, alimentarea si utilizarea Fondului de 
intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza 
de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 
Europene si care aproba Normele pentru constituirea, 
alimentarea si utilizarea Fondului IID; 

OUG nr. 40/2015  privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, aprobata prin Legea nr. 
105/2016, cu completarile si modificarile ulterioare 

OUG nr. 23/2016  pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene 

OUG nr. 66/2011  privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor 
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 
fondurilor publice nationale aferente acestora 

HG nr. 93/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
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Acest capitol prezinta institutiile relevante cu responsabilitati in domeniul gestionarii resursei de 
apa si a infrastructurii de canalizare, care formeaza cadrul general institutional in interiorul caruia 
se va realiza implementarea proiectului: monitorizare, raportare etc. 
 
 

3.5.2 Cadrul Administrativ General  

Cadrul general administrativ la nivel national, judetean si local, este reprezentat de o serie de 
institutii publice cu atributii si responsabilitati diferite, cu privire la crearea sistemului legislativ 
necesar organizarii si functionarii serviciilor de utilitati publice. 
Consiliul local si primaria 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale defineste urmatorii termeni: 

- asociatii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu personalitate juridica, 

de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru 

realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

furnizarea in comun a unor servicii publice; 

- autoritati deliberative - consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

- autoritati executive - primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si 

presedintele consiliului judetean; 

- unitati administrativ-teritoriale: comune, orase si judete; in conditiile legii, unele orase pot fi 

declarate municipii; 

 

Consiliul local exercita urmatoarele atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni: 

- hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica 

a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes 

local, in conditiile legii; 

- asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind alimentarea cu apa. 

 

Competentele in acest domeniu sunt recunoscute si de Legea-cadru nr. 195 din 2006 a 

descentralizarii care prevede in art. 21 ca „autoritatile administratiei publice locale de la nivelul 

comunelor si oraselor exercita competente exclusive privind alimentarea cu apa‖. 

 

perioada de programare 2014-2020 

HG nr. 399/2015  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de 
coeziune 2014-2020 

HG nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice   

Ordinul ministrului fondurilor europene 
2010/10.10.2016  

privind aprobarea aprobarea formatului standard al 
Contractului/Deciziei de finantare – conditii generale aplicabil 
pentru perioada de programare 2014-2020 

file://file1/proiecte/P472_RAJA%20C-TA/04_Livrabile/01_AF/12.%20Predare%2018.03.2014%20editabile/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp329698/00049087.htm
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Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si 

completarile ulterioare, stabileste urmatoarele obligatii si drepturi pentru autoritatile administratiei 

publice locale: 

1. in raport cu utilizatorii pe care ii reprezinta, urmatoarele sarcini si responsabilitati: 

a. sa gestioneze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pe criterii de competitivitate si 

eficienta economica; 

b. sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciului; 

c. sa monitorizeze si sa controleze activitatile de furnizare/prestare a serviciului si sa adopte 

masurile prevazute in contractul de delegare a gestiunii, in cazul in care operatorul nu 

asigura indicatorii de performanta asumati; 

d. sa stabileasca si sa aprobe indicatorii de performanta ai serviciului numai dupa ce acestia 

au fost supusi in prealabil dezbaterii publice; 

e. sa adopte normele locale si modalitatile de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare; 

f. sa informeze si sa consulte utilizatorii si asociatiile acestora cu privire la strategiile de 

dezvoltare a serviciului, precum si despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare; 

g. sa medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori si operator sau dintre operatori, la 

cererea uneia dintre parti. 

2. obligatii fata de operatori: 

a. sa aplice un tratament egal tuturor operatorilor si sa asigure prin normele locale adoptate 

un mediu de afaceri transparent; 

b. sa respecte independenta manageriala a operatorului; 

c. sa adopte si sa mentina o conduita echilibrata, echidistanta si nediscriminatorie intre 

operator si utilizatori; 

d. sa promoveze relatii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat; 

e. sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu precadere la 

acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la procedurile de delegare a 

gestiunii serviciului; 

f. sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile avand ca obiect 

modul de organizare si de functionare a serviciului; 

g. sa stabileasca conditiile de asociere sau de formare de societati mixte, in conformitate cu 

prevederile legale care reglementeaza fiecare tip de contract prin care se deleaga 

gestiunea; 

h. sa respecte si sa isi indeplineasca propriile obligatii, prevazute in contractele de delegare a 

gestiunii serviciului; 

i. sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele de interes public, cu privire la 

activitatea operatorilor; 

j. sa incheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea si epurarea apelor 

pluviale de pe domeniul public si privat al localitatii. 

3.  in raporturile cu operatorii, dreptul si obligatia sa monitorizeze si sa controleze: 

a. mentinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii 

serviciului; 

b. incadrarea profitului operatorului in limitele minime si maxime negociate; 

c. respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice si pastrarea 

integritatii patrimoniului public sau privat aferent serviciului; 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 242 / 1110 

d. respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor; 

e. respectarea obligatiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii si 

indeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciului, indiferent de forma de gestiune; 

f. aplicarea penalitatilor prevazute de documentele contractuale, in cazul neindeplinirii de 

catre operatori a indicatorilor de performanta asumati; 

g. exploatarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare; 

h. respectarea reglementarilor administrative, tehnice, fiscale si comerciale din domeniu; 

i. impactul serviciului asupra mediului si asupra sanatatii publice; 

j. siguranta serviciului si protectia utilizatorilor; 

k. asigurarea patrimoniului preluat in gestiune si asigurarea pentru daunele provocate tertilor, 

in cazul gestiunii delegate. 

 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Ministerul Apelor şi Padurilor işi desfaşoara activitatea conform HG nr. 20/2017 privind organizarea 
şi functionarea Ministerului Apelor şi Padurilor. Domeniile de competenta sunt: planificare 
strategica, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodarirea apelor, hidrologie, 
hidrogeologie, protectia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi 
padurilor.  
 
Ministerul Apelor şi Padurilor realizeaza politica la nivel national in domeniile gospodaririi apelor, 
silvic şi cinegetic cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administreaza, 
elaboreaza strategia şi reglementarile specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activitati in 
cadrul politicii generale a Guvernului, asigura şi coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in 
domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare, 
reglementare, monitorizare, inspectie şi control in aceste domenii.  
 
Ministerul Apelor şi Padurilor coordoneaza activitatea de integrare a cerintelor privind planificarea 
strategica, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodarirea apelor, hidrologie, 
hidrogeologie, in celelalte politici sectoriale, in concordanta cu cerintele şi standardele europene şi 
internationale.  
 
Ministerul Apelor şi Padurilor asigura indeplinirea conditionalitatilor ex-ante şi respectarea 
planurilor de masuri asumate pentru indeplinirea acestora, pentru domeniile gospodaririi apelor, in 
acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 şi Programul operational 
Infrastructura mare 2014-2020.  
 
In realizarea functiilor sale, Ministerul Apelor şi Padurilor indeplineşte, in conditiile legii, 
urmatoarele atributii relevante:  

 elaboreaza, actualizeaza şi coordoneaza Strategia nationala şi Planul national de actiune 

pentru gospodarirea apelor;  

 asigura elaborarea de cercetari, studii, evaluari de risc şi prognoze pentru fundamentarea 

politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;  

 asigura cadrul juridic şi institutional pentru obtinerea şi colectarea datelor necesare 

indeplinirii obligatiilor de raportare asumate de Romania la nivel european şi international, 

in domeniile sale de activitate;  

 asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit 

reglementarilor in vigoare;  

 asigura realizarea actiunilor necesare indeplinirii conditionalitatilor ex-ante in conformitate 

cu planurile de masuri asumate, in domeniile sale de activitate;  
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 stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apa şi asigura elaborarea de cercetari, studii, 

prognoze şi strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative şi calitative a apelor, precum 

şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor şi amenajarilor de 

gospodarire a apelor;  

 coordoneaza elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a 

bazinelor hidrografice;  

 asigura baza metodologica a studiilor şi proiectelor de gospodarire a apelor, precum şi a 

documentatiilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor, digurilor de 

aparare impotriva inundatiilor şi a altor lucrari hidrotehnice;  

 stabileşte strategia organizarii la nivel national a activitatilor de hidrologie şi hidrogeologie, 

a sistemului de informare, prognoza şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase şi a sistemului de avertizare-alarmare in caz de accident la constructiile 

hidrotehnice;  

 elaboreaza lista de specificatii tehnice şi asigura adoptarea la nivel national de metode 

standardizate şi de metodologii şi ghiduri tehnice pentru analiza şi monitorizarea integrata a 

starii apelor;  

 organizeaza sistemul informational specific domeniului gospodaririi apelor şi evidentei 

dreptului de folosire cantitativa şi calitativa a apelor;  

 elaboreaza şi promoveaza normele de calitate a resurselor de apa legate de functiile apei 

privind calitatea apei brute pentru apa potabila, calitatea apei necesare sustinerii vietii 

organismelor din mediul acvatic de apa dulce şi marin, al peştilor şi crustaceelor;  

 coordoneaza activitatea comitetelor de bazin;  

 stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum şi 

procedura de elaborare a acesteia;  

 avizeaza şi urmareşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;  

 exercita activitati de audit intern şi control atat la nivelul aparatului propriu, cat şi la nivelul 

celorlalte entitati aflate sub autoritatea, coordonarea sau in subordinea sa;  

 asigura indrumarea metodologica şi procedurala a activitatii structurilor cu atributii vizand 

implementarea programelor din domeniile sale de activitate;  

 asigura, prin compartimentele proprii sau unitatile aflate in coordonare, subordonare ori sub 

autoritatea sa, controlul respectarii legislatiei in domeniile sale de activitate, constata 

contraventiile pentru nerespectarea acesteia, aplica sanctiunile şi, dupa caz, sesizeaza 

organele de urmarire penala, potrivit prevederilor legale in vigoare. 

 
Administratia Nationala „Apele Romane” 
Administratia Nationala „Apele Romane‖, infiintata in anul 2002 prin Ordonanta de Urgenta nr. 
107/2002, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 400/2005, este institutie 
publica de interes national ce functioneaza pe baza de gestiune si autonomie economica, in 
coordonarea autoritatii publice centrale in domeniul apelor, avand drept scop cunoasterea, 
protectia, punerea in valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa, monopol natural de interes 
strategic, precum si administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor. 
Administratia Nationala „Apele Romane‖ (ANAR) are urmatoarele atributii principale:  

a. gospodarirea durabila a resurselor de apa, aplicarea strategiei si a politicii nationale 

si urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului 

national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii 

Europene;  
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b. administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a 

apelor;  

c. gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane, cu 

potentialele lor naturale, si a fondului national de date din domeniu;  

d. gospodarirea unitara si durabila a resurselor de apa de suprafata si subterane si 

protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si 

echilibrata a acestor resurse;  

e. administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii 

nationale de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa;  

f. administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor 

lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a 

zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu;  

g. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe 

hidrologica si hidrogeologica;  

h. administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului national de supraveghere a 

calitatii resurselor de apa;  

i. realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de 

gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi 

apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;  

j. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane, in 

toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor 

acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 

107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si a serviciilor comune pe baza 

de contracte economice incheiate cu utilizatorii de apa si cu alti beneficiari; 

k. apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in 

administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de 

aparare impotriva inundatiilor, aferente acestora;  

l. intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al 

statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare;  

m. avizarea lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, 

precum si eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;  

n. instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele 

proprii de formare profesionala si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;  

o. realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, de 

gospodarire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, 

bilanturi de mediu;  

p. realizarea de tiparituri in domeniul apelor;  

q. elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor 

hidrografice;  

r. efectuarea si/sau participarea la audituri si consultanta pentru terti in vederea 

functionarii in siguranta a lucrarilor si constructiilor hidrotehnice. 

 
Administratia Nationala „Apele Romane‖ aplica strategia in domeniul gospodaririi si valorificarii 
apelor din Romania, prin cele 11 Administratii Bazinale de Apa, pe care le coordoneaza, institutii 
publice, organizate la nivelul bazinelor si spatiilor hidrografice, si Institutul National de Hidrologie si 
Gospodarire a Apelor, unitati cu personalitate juridica, dupa cum urmeaza: 

 ABA Somes-Tisa, organizata la nivelul districtului de bazin Somes-Tisa  
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 ABA Crisuri, organizata la nivelul districtului de bazin Crisuri 

 ABA Mures, organizata la nivelul districtului de bazin Mures  

 ABA Banat, organizata la nivelul districtului de bazin Banat  

 ABA Jiu, organizata la nivelul districtului de bazin Jiu 

 ABA Olt, organizata la nivelul districtului de bazin Olt 

 ABA Arges-Vedea, organizata la nivelul districtului de bazin Arges-Vedea  

 ABA Buzau-Ialomita, organizata la nivelul districtului de bazin Buzau-Ialomita 

 ABA Siret, organizata la nivelul districtului de bazin Siret  

 ABA Prut, organizata la nivelul districtului de bazin Prut-Barlad 

 ABA Dobrogea-Litoral, organizata la nivelul districtului de bazin Dobrogea-Litoral 

 
Administratiile bazinale de apa au in structura sisteme de gospodarire a apelor si sisteme 
hidrotehnice, unitati fara personalitate juridica.   
 
Din perspectiva managementului resurselor de apa, dimensiunea institutionala se pliaza pe 
caracteristicile geografice specifice factorului de mediu, si anume bazinele hidrografice. Legea 
apelor nr. 107 din 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, defineste bazinul hidrografic, 
astfel: o suprafata de teren de pe care toate scurgerile de suprafata curg printr-o succesiune de 
curenti, rauri si posibil lacuri, spre mare intr-un rau cu o singura gura de varsare, estuar sau delta. 
In acest context, investitiile propuse prin prezentul proiect vizeaza bazinul hidrografic Mures. 
 
 
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 
(A.N.R.S.C.) In vederea prestarii serviciului de utilitate publica, operatorii trebuie sa obtina licenta 
emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice (ANRSC). Conform Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, licenta 
reprezinta actul emis de autoritatea de reglementare competenta, in exercitarea competentelor 
partajate cu autoritatile administratiei publice locale, prin care se recunosc dreptul si capacitatea 
de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publica in conditiile legislatiei aplicabile 
domeniului reglementat. 
ANRSC este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, avand ca obiect 
principal reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitatilor din domeniul 
serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in sfera sa de reglementare, potrivit legii.   
ANRSC functioneaza si isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si 
functionare, aprobat prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C, cu avizul ministrului dezvoltarii regionale 
si administratiei publice.  Institutia isi desfasoara activitatea in temeiul urmatoarelor principii:   

 protejarea intereselor utilizatorilor in raport cu operatorii care actioneaza in sfera 

serviciilor de utilitati publice;   

 promovarea concurentei, eficacitatii si eficientei economice in sectorul serviciilor de 

utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol;   

 promovarea principiilor transparentei, accesibilitatii, tratamentului nediscriminatoriu si 

protectiei utilizatorilor;   

 promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat;   

 asigurarea egalitatii de tratament si de sanse in relatia autoritatilor administratiei publice 

centrale si locale cu operatorii serviciilor de utilitati publice;   

 conservarea resurselor, protectia mediului si a sanatatii populatiei.   

ANRSC isi exercita prerogativele de autoritate publica in conditii de echidistanta si echilibru atat 
fata de utilizatori si operatori, cat si fata de autoritatile administratiei publice locale. ANRSC isi 
exercita competentele si atributiile conferite prin prezenta lege fata de toti operatorii, indiferent de 
forma de proprietate si natura capitalului, de organizarea acestora, de tara de origine si de 
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modalitatea in care este organizata si se desfasoara, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, 
gestiunea serviciilor de utilitati publice, precum si fata de operatorii economici sau institutiile 
publice care desfasoara in conditii de monopol unele activitati specifice serviciilor de utilitati publice 
din sfera sa de reglementare.   
ANRSC are urmatoarele competente si atributii privind serviciile de utilitati publice din sfera sa de 
reglementare:   

   elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel tertiar cu caracter obligatoriu;   

   acorda, modifica, suspenda sau retrage licentele ori autorizatiile, dupa caz;   

   avizeaza/aproba stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru 

serviciile de utilitati publice, atunci cand/daca aceste avize/aprobari sunt prevazute prin 

legile speciale;   

   avizeaza proiectele de acte normative elaborate si promovate de alte autoritati ale 

administratiei publice centrale, cu impact asupra domeniului sau de activitate;   

   organizeaza sistemul informational de culegere, prelucrare si sinteza a datelor cu privire 

la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura 

tehnicoedilitara aferenta acestora, precum si la activitatea operatorilor;   

   intocmeste si gestioneaza baza de date necesara desfasurarii activitatii proprii si pentru 

furnizarea de informatii Guvernului, ministerelor sau altor autoritati centrale si locale 

interesate;   

   monitorizeaza indeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa 

caz, de catre operatori a obligatiilor privind realizarea setului de date spatiale si, aplica 

sanctiunile contraventionale in cazul nerespectarii acestora;   

    organizeaza sistemul de monitorizare, evaluare si control in teritoriu privind modul de 

aplicare a prevederilor prezentei legi si a legislatiei sectoriale specifice fiecarui serviciu;   

    monitorizeaza aplicarea si respectarea de catre operatori si autoritatile administratiei 

publice locale a legislatiei primare din domeniu, a reglementarilor emise in aplicarea 

acesteia, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul 

nerespectarii acestora;   

     monitorizeaza respectarea si indeplinirea de catre operatori a obligatiilor si masurilor 

stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentei ori autorizatiei;   

    sesizeaza Consiliul Concurentei ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor 

cu privire la concurenta si a celor din domeniul ajutorului de stat;   

    propune autoritatilor administratiei publice locale si Consiliului Concurentei masuri 

pentru restrangerea ariilor in care se manifesta conditii de monopol, precum si pentru 

prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata, in vederea limitarii efectelor 

caracterului de monopol al serviciilor;   

    initiaza si organizeaza programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de 

activitate reglementate;   

   prezinta anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa 

de reglementare si la activitatea proprie. 

3.5.3 Politica regionala – Cadru institutional in sectorul apei din Romania  

În România cadrul instituţional în baza căruia se pot realiza investiţiile în sectorul de alimentare cu 
apa si apă uzată pentru a îndeplini cerinţele aquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare identificate la nivel naţional, îl reprezintă angajamentele asumate 
prin Tratatul de Aderare şi prevederile Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane. Selectarea opţiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va 
avea la bază listele de investiţii prioritare aprobate la nivel judeţean în baza Master Planurilor 
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actualizate, prin care sunt evaluate atât gradul actual de conformare, cât şi investiţiile necesare 
pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat.  

Pentru realizarea investitiilor propuse este important sa se ia in considerare nu numai volumul 
investitiei necesare, ci si contextul institutional. Astfel, in sectorul de apa, regionalizarea reprezinta 
o conditie de baza pentru implementarea strategiei propuse pentru aceasta axa prioritara.  
Procesul de regionalizare a fost initiat in vederea crearii de operatori regionali performanti in 
sectorul de apa, care sa poata implementa proiectele finantate de UE. In acelasi timp se creeaza 
oportunitatea implementarii si furnizarii unor servicii de calitate superioara in aglomerari mici, unde 
numarul de utilizatori nu ar justifica suportarea unor costuri investitionale ridicate. Astfel, operatorii 
regionali stabiliti de obicei intr-un oras mare au capacitatea de a gestiona si facilitatile din 
aglomerarile invecinate, in care nu exista un operator capabil sa furnizeze servicii de calitate 
acestor municipalitati sau comune. Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de 
canalizare si a operatorilor in general conduce la integrarea infrastructurii; a sistemelor si 
procedurilor financiar-contabile; a sistemelor si procedurilor comerciale (relatiile cu clientii, 
facturarea si incasarea facturilor), a resurselor umane, a sistemelor si a procedurilor de 
management. 

Principalele avantaje ale regionalizarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare sunt: 

 furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai 

profesionist care va conduce in timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii 

resurselor, minimizarea investitiilor si la protectia surselor de apa;  

 cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a 

capacitatii de negociere a finantarii; 

 imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind 

operatorii; 

 realizarea de economii cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: 

centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de implementare a 

proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;  

 conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si 

reducerea implicarii factorului politic in desfasurarea activitatii. 

Scopul procesului de regionalizare a serviciilor din domeniul apei, este de a asista autoritatile 
locale in crearea unor operatori regionali de servicii publice in domeniul apei si canalizarii si de a 
intari capacitatea autoritatilor locale de a controla efectiv activitatile acestui operator regional prin 
intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa si de canalizare (ADI APA VAII ARIESULUI). 
Din punct de vedere institutional, procesul de regionalizare are la baza reorganizarea serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare existente detinute de municipalitati, prin crearea a trei elemente 
institutionale cheie: 

1. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)  Apa Vaii Ariesului , reprezinta structura de 
cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, cu statut de utilitate publica, infiintata, in 
conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, 
finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si 
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, 
destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice 
aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 
serviciului;  
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Asociatia ”APA VAII ARIESULUI” este persoana juridica romana de drept privat si de utilitate 
publica, constituita pe baza liberului consimtamant al membrilor fondatori, In conformitate cu 
prevederile Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, a Ordonantei 
Guvernului 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii  si ale Legii 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale 
nr.215/2001. 
 
 

2. Operatorul Regional (OR) - S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda reprezinta 
societatea comerciala cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale 
unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, infiintata in baza hotararilor autoritatilor 
deliberative ale acestora. Operatorul Regional asigura, potrivit reglementarilor in vigoare, atat 
gestiunea propriu-zisa a serviciului/activitatii de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de 
competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, functionarea si 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestora, cat si 
implementarea programelor de investitii publice de interes zonal sau regional realizate in 
comun in cadrul Asociatiei, destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati.  

Operatorul Regional din Regiunea Turda - Campia-Turzii, judetul Cluj, este S.C. COMPANIA DE 
APA ARIES S.A. Turda, infiintata in anul 2007. 

Actul Constitutiv al Companiei de Apa Aries S.A. a fost atestat cu data certa la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu data de 27.12.2006, iar prin inregistrarea operatorului 
regional la Oficiul Registrului Comertului de la langa Tribunalul Cluj a fost acordat numarul de 
ordine in registrul comertului J22/2/03.01.2007. 
 

Compania de Apa Aries detine licenta ANRSC pentru serviciul public de alimentare cu apa si de 
canalizare nr. 2543/ 12.08.2013, clasa 2 - valabila pana la data de 12.08.2018.  
 

3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului este un contract incheiat in forma scrisa, prin 
care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, in calitate de delegat, atribuie, pe o perioada 
determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si 
raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta un serviciu de alimentare cu apa si de 
canalizare sau, dupa caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si 
obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta 
serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. 

 
Contractul de Delegare a gestiunii este incheiat pentru o perioada de 25 de ani de la data intrarii 
sale in vigoare, respectiv 21.09.2007. Contractul a fost modificat prin acte aditionale astfel incat sa 
acopere toate UAT-urile din aria proiectului. 

CONTRACTUL A FOST MOD
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ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI PROGNOZE   

4. ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI PROGNOZE   

4.1 INFORMATII GENERALE DESPRE SISTEMUL DE APA   

4.1.1 Resurse de apa  

4.1.1.1 Reteaua hidrografica 

Bazinul hidrografic al raului Mures, situat in partea centrala si de vest a Romaniei, este cuprins 

intre Carpatii Orientali, Meridionali si Apuseni, iar sectorul sau inferior este amplasat in centrul 

campiei Tisei. Izvoarele Muresului se situeaza pe versantul de sud-vest al muntilor Hasmas, la o 

altitudine de aproximativ 850 m. Raul Mures, afluent al Tisei, isi colecteaza principalele ape din 

lantul vulcanic al Carpatilor Orientali, din Podisul Transilvaniei, din estul si sudul Carpatilor Apuseni 

si din versantul nordic al ramurii Carpatilor meridionali de la vest de Olt. Cumpana apelor bazinului 

traverseaza mai multe unitati si subunitati de relief cu caractere fizico - geografice specifice, 

despartindu-l de numeroase bazine hidrografice importante. 

Bazinul hidrografic al Muresului are o suprafata de aproximativ 29.500 km2, iar raul Mures are o 

lungime totala de 749 km, din care pe teritoriul Romaniei 27.920 km2 si respectiv 718 km lungime, 

fiind in acest fel al treilea ca marime intre raurile si bazinele hidrografice din Romania. Strabate 

regiuni de munte (25%), de podis (55%) si de campie (25%). Are o directie de curgere S-E, N-V, 

apoi spre V, S-S-V, E-V pe tot parcursul sau. Formeaza un spectaculos defileu intre Toplita si 

Deda lung de 50 km si lat de 100 - 80 m. Panta reliefului variaza de la 2,7 ‰ in depresiunea 

Giurgeu, 20-25 ‰ in muntii vulcanici, 0,5 ‰ in podisul Transilvaniei, la 0,3‰ in campie. 

Principalii afluenti sunt: Comlod, Ludus, Aries, Tarnava, Ampoi, Sebes, Cugir, Strei. 

Muresul superior – ce cuprinde Depresiunea Giurgeului si Defileul Toplita-Deda (110 km); 

Muresul mijlociu – axat pe zona centrala a Podisului Transilvaniei, intre Deda si Alba Iulia                       

(266 km); 

Culoarul Muresului inferior – cuprins intre Muntii Apuseni, Carpatii Meridionali si Muntii Banatului, 

intre Alba Iulia si Lipova (225 km). 

Muresul inferior – din Campia de Vest, intre Lipova si Ungaria (granita), 117 km. 

Acesta strabate Campia Tisei de est, centrul Muntilor Bihor, Podisul Bistritei Ardelene, Muntii 

Hasmas, Muntii Harghita, Dealurile Odorheiului, Podisul Tarnavelor, Muntii Cibin, Vestul Muntilor 

Lotru, Muntii Sebesului, Muntii Retezat, Muntii Godeanu, Muntii Tarcului, Muntii Poiana Rusca, 

Dealurile Lipovei, Campia Tisei de Est. 

Bilantul hidrologic este variat. Luna cu debit maxim este aprilie, iar debitul cel mai redus este iarna.  

Muresul primeste numerosi afluenti, dintre care, cei mai importanti au suprafete de bazin de                       

100 – 1.900 km2. Acesti afluenti sunt: Toplita, Rastolita, Gurghiu, Aries, Paraul de Campie, 

Tarnava, Sebes, Cugir, Raul Mare, Strei, Cerna. 

Raurile principale din judetul Cluj sunt: Somes, Crisul Repede si Aries. Raul Aries este localizat in 

partea sud estica si este afluent de dreapta al raului Mures. 
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Pe teritoriul judetului Cluj, bazinul hidrografic al raului Aries este compus din 36 de rauri cu o 

lungime totala de aproximativ 500 km si o suprafata de 1,542 km2. Densitatea medie a retelei 

hidrografice este de 0,32 km/km2. Raurile principale din bazinul hidrografic Aries sunt: 

Raul Aries cu o lungime de 61 km si o suprafata de 1.005 km2 

Raul Lara cu o lungime de 48 km si o suprafata de 321 km2 

Raul Hasdate cu o lungime de 32 km si o suprafata de 213 km2 

Apa subterana este imprastiata inegal in conformitate cu litologia, structura geologica si clima. 

Acviferii freatici sunt bogati in apa si alimenteaza izvoarele. Problema existenta este alimentarea 

populatiei cu apa buna subterana in special in Campia Turzii. Acviferii freatici se bazeaza pe 

precipitatii si natura geologica a stratului (gradul de permeabilitate, etc). In general raurile sunt 

alimentate din surse subterane. 

Principalii afluenti ai Ariesului sunt: Iara, Ocolisel, Soimul, Ierta, Hasdate, Micus, Valea Racilor, 

Paraul Florilor, Valea Larga, Tritul si Valea Lata. Debitul mediu multianual in sectiune de control 

Turda este de 25,63 m3/s. 

Un important acvifer freatic il constituie conul de dejectie terasat al Ariesului la iesirea raului din 

defileul Buru, incepand cu zona Moldovenesti-Cornesti, situandu-se in zona cu debite exploatabile 

mai mari de 5 l/s. 

4.1.1.2 Ape de suprafata 

Evaluarea calitatii apelor curgatoare de suprafata s-a realizat prin prelucrarea datelor analitice 

primare obtinute lunar in sectiunile de supraveghere. Au fost luate in considerare doua aspecte 

principale: 

 Clasificarea calitatii sectiunilor de control conform OM 1146/2002 – Normativ privind 

obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata; 

 Discretizarea raurilor in tronsoane cu apa de aceeasi clasa de calitate si cumularea 

lungimilor tronsoanelor respective. 

Calitatea apelor de suprafata s-a determinat pentru urmatoarele grupe de indicatori: regim de 

oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micropoluanti anorganici si organici, incadrare globala. 

Incadrarea sectiunilor de supraveghere in clase de calitate s-a facut atat din punct de vedere a 

indicatorilor fizico-chimici, cat si din punct de vedere biologic. In general, substantele organice 

prezinta valori mai ridicate in perioada de vara si toamna, acest fapt datorandu-se in mare parte 

precipitatiilor cazute in bazinul hidrografic al raului Mures, care antreneaza prin scurgerile de 

suprafata suspensii si materii organice. Depasirile la indicatorii de fier total si mangan se datoreaza 

fondului natural existent. 

In bazinul hidrografic Mures, in judetul Cluj, monitorizarea calitatii apelor de suprafata curgatoare 

se realizeaza pe 4 cursuri de apa, la nivelul a 8 sectiuni de supraveghere. In luna octombrie 2010 

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj a analizat calitatea apei de suprafata in 7 sectiuni. 

Cantitatea apelor de suprafata 

Sursa principala de apa bruta pentru orasul Campia Turzii este raul Hasdate. Captarea este 

localizata la 500 m in amonte de varsarea raului Hasdate in raul Aries. Captarea a fost construita 

in 1994 la o capacitate de 300 l/s si a fost reabilitata in anul 2011 la o capacitate de 250 l/s. Debitul 

actual de functionare al raului este de 100 l/s dar este intermitent (maxim 12 ore pe zi). 
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Calitatea apelor de suprafata 

In luna octombrie 2010 Agentia Pentru Protectia Mediului Cluj a analizat calitatea apei de 

suprafata a raului Hasdate in 2 sectiuni. 

Raul Hasdate in sectiunea Cheile Turzii s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor 

salinitatii a fost analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar 

periculoase este corespunzator (Cu). 

Insertiunea Priza Campia Turzii raul Hasdate s-a incadrat in clasa a II-a de calitate datorita 

depasirii indicatorilor din grupa salinitatii (Reziduu, Cl, SO4 – singurii analizati). Continutul de 

substante prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat. 

Raul Aries in sectiunea Canton Turda s-a incadrat in clasa I de calitate dupa valoarea indicatorului 

NO3 din grupa de indicatori nutrienti, singurul analizat. Continutul de substante prioritare/prioritar 

periculoase nu s-a analizat. In sectiunea Buru, raul Aries s-a incadrat in clasa I de calitate. La 

grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au analizat doar indicatorii Fe si Mn. 

Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este necorespunzator (Ni, Cu). 

In sectiunea Luncani raul Aries s-a incadrat in clasa a II-a de calitate datorita depasirii indicatorilor 

din grupa nutrienti (NO2, Ntotal). La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au 

analizat doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

necorespunzator (Ni, Cu). 

Raul Iara in sectiunea Buru s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor salinitatii a fost 

analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-

au analizat doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

corespunzator (Cu). 

Valea Racilor in sectiunea Cheile Turenilor s-a incadrat in clasa I de calitate. Indicatorii din grupa 

poluantilor toxici specifici de origine naturala nu s-a analizat. Din grupa indicatorilor salinitatii a fost 

analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

necorespunzator (Cu). 

4.1.1.3 Ape subterane 

In ceea ce priveste calitatea apelor subterane la nivelul judetului nu se poate vorbi de o poluare 

generala nefiind atins pragul critic. Apele se incadreaza in limitele STAS 1342/91 privind 

concentratia de nitrati, sub 45 mg/dm3. 

Ape subterane care nu corespund calitativ din punct de vedere potabil au fost identificate in mai 

multe localitati, in special rurale, datorita poluarii produsa de fosele septice, de activitatile agro-

zootehnice si de activitatile industriale. 

Avand in vedere aceasta situatie, pentru prevenirea imbolnavirilor generate de consumul apei din 

fantani publice sau individuale, se recomanda realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu 

apa si canalizare. 

Cantitatea apelor subterane 

Orasul Turda este alimentat numai cu apa subterana (100 %). Nivelul freatic al acviferului este 

deseori intre 1,5 si 2,5 m in subteran. Pe parcursul sezonului ploios, nivelul creste. In acesta zona 

nu exista studii hidrogeologice pentru evaluarea surselor de apa subterana. Acviferul de mica 

adancime este compus din pietris si nisip. Studiul de fezabilitate intocmit pentru justificarea 
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Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, prin POS Mediu 2007-2013, arata ca testul de pompare 

realizat in putul F2 demonstreaza ca parametrii hidrodinamici sunt foarte interesanti, iar 

permeabilitatea medie este aproape 10 - 3 m/s. 

Fronturile de captare prin puturi pentru Turda 

Conform Studiului de Fezabilitate, orasul Turda este alimentat cu apa subterana din patru fronturi 

de puturi: (Cornesti, Mihai Viteazul, Turda Veche si Varianta). Din acestea, doua functioneaza 

continuu (Cornesti si Mihai Viteazul). Cateva puturi sunt amplasate foarte aproape de raul Aries si 

nu este usor sa se protejeze aceste puturi in conformitate cu standardele in vigoare, deoarece mai 

intai este necesar sa se protejeze zona din amonte a raului. 

 Captarea "Turda Veche". Este compusa din 6 puturi. Debitul proiectat pentru acesta 

captare a fost de 25 l/s. 

 Captarea "Varianta". Este compusa din 10 puturi (H1 – H10). Debitul proiectat pentru 

acesta captare a fost de 30 l/s. Stratul acviferului este compus din pietris, bolovanis si nisip 

grosier. Directia de curgere este de la nord-vest la sudest. Parametrii hidrodinamici: K = 

0,0017 m/s, i (panta) = 0,004, p (coeficient de porozitate) = 0,32, Q = 30 l/s. 

 Captarea "Cornesti". Este compusa din 50 puturi. In 1991 debitul captat a fost de 318 

l/s.Acviferul se alimenteaza din raul Aries. Stratul acviferului consta in pietris, bolovanis si 

nisip grosier. Parametri hidrodinamici:K = 0,0023 m/s, i (panta) = 0,00325, p (coeficient de 

porozitate) = 0,32 si nivel hidrostatic ≈ 2.20 m. Unele puturi sunt localizate foarte aproape 

de raul Aries (de la 208 la 213, de la H1 la H18; H23; de la 501 la 505).  

 Captarea "Mihai Viteazu". Este compusa din 10 puturi. Debitul proiectat a fost de 45 l/s. 

Acviferul se alimenteaza din raul Aries. Stratul acviferului este compus din pietris, bolovanis 

si nisip grosier. Directia de curgere este de la vest la est. Parametrii hidrodinamici: K = 0, 

0033 m/s, i (panta) = 0,00325, p (coeficient de porozitate) = 0,32 si nivel hidrostatic ≈ 4,50 

m. 

Calitatea apelor subterane 

Pentru apa din fronturile de puturi din Turda si Campia Turzii se confirma unele din problemele 

estimate in special in orasul Campia Turzii. Concentratia de nichel, plumb, cadmiu, amoniu, fier si 

nitrati depasesc standardele nationale si europene (Directiva 98/83/EC, Legea 458/2002 si Legea 

311/2004). In unele puturi din fronturile de puturi Turda concentratiile de metale grele, amoniu, 

calciu si mangan depasesc usor standardele nationale si europene. Este clar ca apa subterana din 

fronturile de puturi Calarasi si Poiana necesita tratare si/sau dilutie cu apa de calitate 

4.1.2 Poluarea apei 

Surse majore de poluare 

Sursele de poluare, dat fiind faptul ca au o influenta majora asupra starii calitatii apelor, au ocupat 

un loc aparte in cadrul sistemului de monitoring integrat. 

Conform OUG nr 152/2005 poluarea este definita ca fiind introducerea directa sau indirecta, ca 
rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile 
sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor 
materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari 
ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare. 
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Sursele de poluare industriale si agricole contribuie la poluarea  apelor, prin evacuarea de poluanti 

specifici tipului de activitate desfasurat. Se pot evacua substante organice, nutrienti, metale grele, 

precum si micropoluanti organici periculosi.  

Poluarea sau poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati dupa natura lor dupa cum 
urmeaza:  

 Poluare fizica (termica, radioactiva, cu particule solide) rezultata din evacuarea in apa a 
particulelor  solide insolubile  sau  a caldurii reziduale , respectiv a deseurilor radioactive 

 Poluare chimica (derivati ai carbonului si hidrocarburilor, sulfului, azotului, materiale 
plastice, pesticide si alti compusi organici de sinteza, fluoruri, metale grele si mareii 
organice fermentabile 

 Poluarea biologica (dejectii organice, agenti patogeni, bacterii si virusuri infectioase) 

Dupa provenienta lor poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati astfel: 

 Dejectii umane si dejectii provenite de la animale  
 Dejectii si reziduuri industriale (din industria alimentare, chimica, metalurgica) 
 Reziduuri vegetale (agricole, forestiere, nutrienti vegetali, etc) 
 Materii radioctive  
 Caldura reziduala.  

Principalele substante nocive ale apelor uzate  industriale sunt:  

 substantele organice (substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen 
si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc);  

 substantele in suspensie;  
 substantele toxice si metalele grele (in special compusi organohalogenati si substante care 

pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic, compusi organofosforici, compusi organici 
cu staniu, substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau 
mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului 
acvatic, hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente, 
cianuri, metalele si compusii acestora, arsenul si compusii acestuia, biocide si produse de 
uz fitosanitar); 

 substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, nutrienti: azotati si fosfati).  

Pentru a evita ca aceste substante sa ajunga in apele de suprafata este necesar ca in prealabil 
apele uzate industriale sa fie epurare.  

Principalele surse de poluare a apelor sunt urmatoarele: 

 Aglomerarile umane care au sisteme de colectare a apelor uzate centralizat; principalii 
indicatori de poluare sunt: 

o cantitatile de substante organice (exprimate ca CCO – Cr si CBO5);  

o nutrientii ( azot total si fosfor total). 

 Industria:  
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o instalatiile IPPC care intra sub incidenta Directivei privind prevenirea si controlul integrat 
al poluarii – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitatile care sunt inventariate in 
Registrul Poluantilor Emisii (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - apa;  

o unitatile care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare 
peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2006/11/EC 
care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de substantele 
periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii);  

o alte unitati care evacueaza in retele de canalizare sau direct in statiile de epurare si 
care nu se conformeaza legislatiei in vigoare privind factorul de mediu apa;  

 Agricultura:  

o fermele zootehnice care sunt relevante pentru factorul de mediu - apa;  

o fermele care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare 
peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2006/11/EC 
care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de substantele 
periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii);  

Compozitia apelor uzate industriale si concentratia poluarii difera in mod considerabil in functie de 
tipul de activitate al agentului industrial. Tipurile de substante periculoase care pot fi gasite in 
efluentii industriali difera in functie de procesul industrial de productie existent si starea facilitatilor 
de epurare si de productie.   

Stabilirea originii si a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesita cunoasterea procesului 
tehnologic industrial pentru o proiectare judicioasa a statiilor de epurare. Deci este necesara 
cunoasterea originii principalilor afluenti si caracteristicilor lor principale pentru definirea modului de 
epurare.  

Surse de poluare urbane 

In general, in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 
91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot contine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate 
menajere, industriale si ape meteorice sunt colectate de catre sistemele de colectare/canalizare, 
conduse la statia de epurare (unde sunt epurate corespunzator) si apoi evacuate in resursele de 
apa, avand in vedere respectarea concentratiilor maxime admise.  

Romania a obtinut perioada de tranzitie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 
ani de la aderare (31 decembrie 2018), intrucat, sunt aglomerari umane care nu se conformeaza 
acestor cerinte, neavand sisteme de colectare si/sau statii de epurare cu dotare si functionare 
corespunzatoare (cel putin cu epurare mecanica si biologica pentru aglomerarile cuprinse intre 
2000 – 10000 l.e si in plus treapta tertiara – pentru indepartarea nutrientilor – pentru aglomerarile 
cu peste 10000 l.e).  

Apele uzate urbane contin, in special materii in suspensie, substante organice, nutrienti, dar si alti 

poluanti ca metale grele, detergenti, hidrocarburi petroliere, micropoluanti organici, etc. depinzand 

de tipurile de industrie existente, cat si de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate 
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4.1.3 Consumul curent de apa şi estimarea cererii de apa  

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa. Consumul real 

a fost determinat de volumele lunare si anuale de apa facturate, raportate la numarul de abonati 

din fiecare sistem de alimentare cu apa. 

 

Astfel, conform masuratorilor efectuate de operatorii sistemelor de alimentare cu apa potabila si 

verificate de Consultant, au rezultat consumuri actuale de apa prezentate in tabel: 

Tabel 4.1-1 Consumuri actuale de apa in zona proiectului (2014) 

Cererea de apa – pierderi de apa - productie de apa 

A Consumatori casnici     

1 Populatie (arie de proiect) nr       101,606  

2 

Populatie conectata la sistemul de 
alimentare cu apa  

nr 
       83,899  

3 Grad de conectare la sistemul de apa % 83% 

4 Consum mediu de apa pe locuitor l/pers/zi                80  

5 

Cantitate apa vanduta catre populatie 
(facturata) 

Mil 
m³/an           2.455  

6 

Populatie conectata la sistemul de 
canalizare 

nr 
        66,572  

7 

Grad de conectare la sistemul de 
canalizare 

% 
66% 

8 

Volum de apa uzata pe consumator 
casnic 

l/pers/zi 
               83  

9 

Cantitate apa uzata evacuata de catre 
populatie (facturata) 

Mil 
m³/an           2.013  

B Consumatori comerciali     

1 

Consum mediu de apa al consumatorilor 
comerciali 

Mil 
m³/an           0.809  

2 

Volum mediu de apa uzata pe 
consumator comercial 

Mil 
m³/an           1.249  

C Cantitati facturate     

1 
Total apa facturata 

Mil 
m³/an           3.264  

2 
Total canalizare facturata 

Mil 
m³/an           3.261  

D Evolutia vanzarilor de apa / canalizare     

1 Consum casnic - apa % -6.6% 

2 Consum casnic - canalizare % -0.7% 

3 Consum comercial - apa % -13.7% 

4 Consum comercial - canalizare % 8.0% 

5 Total apa facturata % -8.5% 

6 Total canalizare facturata % 2.5% 
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Cererea de apa – pierderi de apa - productie de apa 

E Productia de apa - pierderi     

1 
Total apa facturata 

Mil 
m³/an           3.264  

2 

Nivelul pierderilor (% in productia totala 
de apa) 

% 
44.7% 

3 
Productia totala de apa 

Mil 
m³/an           5.908  

F Cantitatea de apa uzata tratata     

1 
Total canalizare facturata 

Mil 
m³/an           3.261  

2 
Cantitate apa uzata tratata 

Mil 
m³/an           5.290  

Sursa: Date furnizate de OR 

In concluzie, conform datelor furnizate de operatorul sistemelor de alimentare cu apa potabila, a 

rezultat un consum de apa zilnic total, de 83 l/om/zi, valori normale pentru zonele cu clima 

continentala din care fac parte UAT-urile incluse in prezentul studiu de fezabilitate. 

Pentru evaluarea bilantului de apa si a starii tehnice a retelei de distributie a apei, s-a efectuat o 
analiza comparativa a elementelor individuale din retea (conducte de apa, presiunea din zona, 
masuratori locale, etc.) cu date provenite de la compania de apa, folosindu-se o gama larga de 
indicatori tehnici. 
In functie de tipul si disponibilitatea documentatiei ajutatoare, s-au luat in considerare urmatorii 
parametrii de evaluare a starii tehnice a retelei: 

 Vechimea conductelor: Durata de viata a conductelor si tevilor, durata teoretica de 
viata a materialelor conductelor, cat si structura si vechimea retelei utilizate 

 Rata avariilor: Evaluarea avariilor, exprimata in numarul de avarii pe unitatea de 
lungime si timp (de regula numar avarii/km/an). 

 Pierderi de apa: Pentru exprimarea nivelului de pierderi de apa au fost folositi o serie 
de indicatori tehnico-economici.  

 Calitatea Apei: Starea tehnica a retelei de distributie poate avea un impact negativ 
asupra calitatii apei transportate. 

 Presiunea: Valoarea presiunii de functionare influenteaza alti indicatori de evaluare a 
starii tehnice a retelei: pierderi de apa, rata avariilor, durata de viata a materialului 
conductelor, etc.  

 Siguranta in functionare: (cantitativa, calitativa): Aceasta pentru a determina zonele 
critice ale retelei si pentru a stabili prioritatile in procesul de planificare a reabilitarii. 

Fiecare indicator reprezinta si un mijloc de monitorizare a starii tehnice a retelei evaluate. 
Obiectivul principal al Bilantului de apa consta in a determina “cat de mult se pierde” si “de unde 
rezulta pierderile". 

Dupa cum se observa, in Regiunea Turda – Campia Turzii pierderile de apa sunt semnificative, 

ajungand la un procent de 41.1% din totalul apei distribuite. Astfel, se impune reabilitarea retelei de 

distributie existente in zonele in care s-au inregistrat cele mai multe pierderi. Se urmareste astfel 
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realizarea unui procent redus de reabilitare a retelei cu tinta de reducere ridicata a procentului de 

pierderi. 

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA TURDA 
Localitatile incluse in acest sistem zonal de alimentare cu apa, beneficiaza in prezent de 
alimentare cu apa potabila . Localitatiile cuprinse si pentru care sa evaluat bilantul apei sunt:orasul 
Turda, localitatea Mihai Viteazu , localitatea Cheia ,localitatea Cornesti ,Localitatea Bogata 
,localitatea Sandulesti ,localitatea Copaceni . 
Dupa cum se poate observa pierderile la nivelul sistemului de alimentare cu apa Turda ajung in 
anul 2014 la 41.1%, datorate in special starii tehnice precare a unor tronsoane din reteaua de 
distributie.  

 

Estimarea apei nefacturate este bazata pe metodologia IWA pentru bilantul de apa calculat, 
considerand informatiile primite de la operatorul sistemului existent de alimentare cu apa.  
Pierderile reale de apa sunt indicate in mod obisnuit in metrii cubi pe km de retea. Totusi acestea 
nu sunt un indicator real al situatiei existente, atata timp cat nu se considera factori importanti ca 
densitatea conexiunilor si presiunea de operare. 
Cel mai bun indicator al pierderilor in retea ramane indicele ILI care este raportul dintre volumul 
anual al pierderilor (CARL) – masurate sau estimate de operator si pierderile anuale imposibil de 
evitat (UARL) – determinate pe baza lungimii retelei, numarului de conexiuni si presiunii medie in 
retea. 

Pierderile anuale din reteaua de distributie deriva din balanta apei intrate in sistem. Anul de 

referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

 
Tabel 4.1-2 Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Turda, an 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

Pierderile anuale din reteaua de distributie deriva din balanta apei intrate in sistem. Anul de 
referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 
 
Tabel 4.1-3  Balanta apei pentru UAT Turda, an 2014 

Pagina principală

m3/an

2,230,728 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an2,190,092

40,636

m3/an2,230,728Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

11.2%

Marja de eroare [+/-]:2.0%

Marja de eroare [+/-]:

2.0%

1,787,915 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Marja de eroare [+/-]: 12.0%

Pierderi reale

m3/an1,672,647

Volumul de apă intrat în 

sistem

11.2%

Marja de eroare [+/-]:

4,018,643 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

2,230,728 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%

1,787,915 m3/an

Pierderi de apă

115,268 m3/an

m3/an115,268

Pierderi aparente 
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Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

UAT Mihai Viteazu 
Pierderile anuale din reteaua de distributie deriva din balanta apei intrate in sistem. Anul de 
referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 
 
Tabel 4.1-4  Balanta apei pentru UAT Mihai Viteazu, an 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

UAT Calarasi-Localitatea Bogata 

0.0%

1,498,056 m3/an

Pierderi de apă

102,094 m3/an

m3/an102,094

Pierderi aparente 

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

1,979,933 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/anVolumul de apă intrat în 

sistem

11.6%

Marja de eroare [+/-]:

3,477,989 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]: 12.5%

Pierderi reale

m3/an1,395,962

11.6%

Marja de eroare [+/-]:2.0%

Marja de eroare [+/-]:

2.0%

1,498,056 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

Pagina principală

m3/an

1,979,933 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an1,939,783

40,151

m3/an1,979,933

Pagina principală

m3/an

168,667 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an168,228

439

m3/an168,667Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

11.1%

Marja de eroare [+/-]:1.0%

Marja de eroare [+/-]:

1.0%

138,017 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Marja de eroare [+/-]: 11.9%

Pierderi reale

m3/an129,162

Volumul de apă intrat în 

sistem

11.1%

Marja de eroare [+/-]:

306,684 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

168,667 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%

138,017 m3/an

Pierderi de apă

8,854 m3/an

m3/an8,854

Pierderi aparente 
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Pierderile anuale din reteaua de distributie deriva din balanta apei intrate in sistem. Anul de 
referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

 

Tabel 4.1-5 Balanta apei pentru localitatea Bogata, an 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

Balanta apei s-a realizat utilizand urmatorii parametrii furnizati de Compania de apa care 
gestioneaza sistemul: 

- Volumul de apa intrat in sistem (m3 /an) – se refera la cantitatea de apa efectiv distribuita 
consumatorilor 

- Consumul autorizat facturat (m3 /an) – care include consumul intregistrat la consumatorii 
monitorizati de operatorul regional, care platesc apa in sistem contorizat sau pausal 

- Consumul autorizat nefacturat (m3/an) – include un consum autorizat de Compania de Apa 
dar care nu necesita a fi platit – in cazul acesta fiind nul 

- Pierderile reale (m3/an) – pierderi datorate avariilor in sistem 

- Pierderile aparente (m3/an) – pierderi inregistrate ca urmare a erorilor de citire a contoarelor 
de apa sau din cauza bransarilor ilegale la sistemul de alimentare cu apa. 

Cu toate acestea, in practica, o simpla estimare procentuala reprezinta un indicator insuficient de 
eficienta a sistemului. De exemplu, contorizarea consumatorilor va duce, adesea, la scaderea 
semnificativa a consumului de apa, care va conduce la cresterea procentului pierderilor, cu toate 
ca volumul absolut de apa ramane aproximativ acelasi.  
Avand in vedere ca volumul pierderilor inregistrate in sistem nu variaza in aceeasi proportie cu 
volumul de apa intrat in sistem, fapt datorat necesitatii mentinerii unei anumite presiuni in sistem 
indiferent de volumul de apa solicitat de consumator, s-a impus introducerea indicelui de pierdere 
ILI care ia in consideratie si pierderea de apa imposibil de evitat a sistemului, indiferent de volumul 
de apa cerut de consumatori. 

Pagina principală

m3/an

41,072 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an41,072

0

m3/an41,072Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

10.0%

Marja de eroare [+/-]:1.0%

Marja de eroare [+/-]:

1.0%

41,278 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Marja de eroare [+/-]: 10.5%

Pierderi reale

m3/an39,116

Volumul de apă intrat în 

sistem

10.0%

Marja de eroare [+/-]:

82,350 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

41,072 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%

41,278 m3/an

Pierderi de apă

2,162 m3/an

m3/an2,162

Pierderi aparente 
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In acest sens s-au determinat pe baza analizei balanta apei indicatori ai pierderilor de apa  pentru 
sistemele de alimentare cu apa /UAT din cadrul proiectului la nivelul anului 2014. 
Sistemul de alimentare cu apa Turda 
Pentru sistemul de alimentare cu apa Turda s-au determinat, pe baza analizei balantei de apa, a 
presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 225.95 km) si a numarului de 
bransamente (Nbrans. = 12942 buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu 
apa, la nivelul actual de exploatare (anul 2014), dar si in perspectiva (anul 2045), cu considerarea 
unui anumit target in reducerea pierderilor.  

Tabel 4.1-6  Indicatori ai pierderilor de apa – Sistemul de alimentare cu apa Turda 

Sursa:Date prelucrate de la compania de apa Aries 

Un indicator ILI tinde catre 1 cu cat se efectueaza un management mai bun al sistemului in ceea 
ce priveste reparatiile, calitatea conductelor si controlul pierderilor in timp real. 
In sistemul de alimentare cu apa Turda, unde indicele ILI atinge valoarea de 9.71, o valoare de 
5.95 poate fi considerata o tinta satisfacatoare avand in vedere necesitatea reabilitarilor propuse.  
Din acest punct de vedere, prin reabilitarea unei lungimi de L=51.44 km in sistemul de alimentare 
cu apa Turda se poate obtine o reducere a pierderilor reale din retea la valoarea de 30.52%, 
simultan cu o reducere a volumului de apa necesar a fi distribuit in sistem, pentru aceelasi volum 
de apa cerut de consumatori. 
UAT Turda 
Urmand acelasi algoritm de calcul, pentru orasul Turda s-au determinat, pe baza analizei balantei 
de apa, a presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 127.25 km) si a numarului 
de bransamente (Nbrans. = 10.282 buc), indicatorii de pierdere, la nivelul actual de exploatare (an 
2014), dar si in perspectiva, cu considerarea unui anumit target in reducerea pierderilor.  
  

Nr. Crt. Indicatori ai pierderilor de apa U.M

Pierderi de apa 

curente

(an 2014)

Tinte ale pierderilor 

de apa

(an 2045)

1 Total intrat in sistem [mc/zi] 11,010                               9,837                                   

2 Total apa nerestituita [mc/zi] 5,010                                 3,071                                   

3 Procent apa nerestituita [%] 45.50                                 31.22                                   

4 Pierderi reale de apa in retea (CARL) [mc/zi] 4,898                                 3,003                                   

5 Procent al pierderilor reale de apa din retea [%] 44.49                                 30.52                                   

6 Pierderi reale de apa pe nr de bransamente [l/brans/zi] 0.38                                    0.23                                     

7 Indicele pierderilor din retea (ILI) - 9.71                                    5.95                                     
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Tabel 4.1-7  Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Turda 

Sursa:Date prelucrate de la compania de apa Aries 

Un indicator ILI tinde catre 1 cu cat se efectueaza un management mai bun al sistemului in ceea 
ce priveste reparatiile, calitatea conductelor si controlul pierderilor in timp real. 
In sistemul de alimentare cu apa Turda, Oras Turda, unde indicele ILI atinge valoarea de 11.55, o 
valoare de 6.15 poate fi considerata o tinta satisfacatoare avand in vedere necesitatea reabilitarilor 
propuse.  
Din acest punct de vedere, prin reabilitarea unei lungimi de L=42.25 km in orasul Turda, se poate 
obtine o reducere a pierderilor din retea la valoarea de 27.52%, simultan cu o reducere a volumului 
de apa necesar a fi distribuit in sistem, pentru aceelasi volum de apa cerut de consumatori. 
UAT Mihai Viteazu 
Urmand acelasi algoritm de calcul, pentru UAT Mihai Viteazu s-au determinat , pe baza analizei 
balantei de apa, a presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 65.50 km) si a 
numarului de bransamente (Nbrans. = 1748 buc), indicatorii de pierdere, la nivelul actual de 
exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, cu considerarea unui anumit target in reducerea 
pierderilor.  

Nr. Crt. Indicatori ai pierderilor de apa U.M

Pierderi de apa 

curente

(an 2014)

Tinte ale pierderilor 

de apa

minim (an 2018- 2045)

1 Total intrat in sistem [mc/zi] 9,529                                 8,229                                   

2 Total apa nerestituita [mc/zi] 4,214                                 2,325                                   

3 Procent apa nerestituita [%] 44.23                                 28.26                                   

4 Pierderi reale de apa in retea (CARL) [mc/zi] 4,104                                 2,265                                   

5 Procent al pierderilor  de apa din retea [%] 43.07                                 27.52                                   

6 Pierderi reale de apa pe nr de bransamente [l/brans/zi] 0.40                                    0.22                                     

7 Indicele pierderilor din retea (ILI) - 11.15                                 6.15                                     
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Tabel 4.1-8  Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Mihai Viteazu 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

Un indicator ILI tinde catre 1 cu cat se efectueaza un management mai bun al sistemului in ceea 
ce priveste reparatiile, calitatea conductelor si controlul pierderilor in timp real. 
In UAT Mihai Viteazu,  unde indicele ILI atinge valoarea de 4.19, o valoare de 3.01 poate fi 
considerata o tinta satisfacatoare avand in vedere necesitatea reabilitarilor propuse.  
Din acest punct de vedere, prin reabilitarea unei lungimi de L=9.195 km in localitatea Mihai 
Viteazu, se poate obtine o reducere a pierderilor din retea la valoarea de 25.25%, simultan cu o 
reducere a volumului de apa necesar a fi distribuit in sistem, pentru aceelasi volum de apa cerut de 
consumatori. 
UAT Sandulesti 
Pentru UAT Sandulesti, s-au determinat , pe baza analizei balantei de apa, a presiunii medii in 
retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 27.20 km) si a numarului de bransamente (Nbrans. = 
706 buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu apa, la nivelul actual de 
exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, considerand ca pierderile fizice de apa se vor mentine 
constan. 
Avand in vedere ca pentru UAT Sandulesti nu sunt propuse reabilitari de retele de distributie  
pierderile fizice vor ramane constante si se vor mentine cel putin la acelasi nivel. 

Nr. Crt. Indicatori ai pierderilor de apa U.M

Pierderi de apa 

curente

(an 2014)

Tinte ale pierderilor 

de apa

minim (an 2018- 2045)

1 Total intrat in sistem [mc/zi] 840                                     1,077                                   

2 Total apa nerestituita [mc/zi] 379                                     273                                       

3 Procent apa nerestituita [%] 45.15                                 25.33                                   

4 Pierderi reale de apa in retea (CARL) [mc/zi] 378                                     272                                       

5 Procent al pierderilor de apa din retea [%] 45.00                                 25.25                                   

6 Pierderi reale de apa pe nr de bransamente [l/brans/zi] 0.22                                    0.16                                     

7 Indicele pierderilor din retea (ILI) - 4.19                                    3.01                                     
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Tabel 4.1-9  Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Sandulesti la nivelul anului 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

 

Tabel 4.1-10 Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Sandulesti la nivelul anului 2014 si an 2045 

 
Date :Sursa prelucrare date de la compania de apa Aries

Cea mai bună 

estimare

Marja de eroare 

[+/- %]

Limita 

inferioară

Limita 

superioară

8.0 7% 7 9

421 7% 391 450

12 7% 11 13

0.45 7% 0.42 0.49

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 

presiune – aceasta semnifică că 

valoarea este deja corectată în cazul 

de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 

de presiune (p.a.a.)

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Indicele de pierderi în infrastructură 

(ILI)

UAT Sandulesti 2014 2045

POPULATIE Nr. loc. 1895 2272

Populatie conectata Nr. loc. 1554 1877

Procent conectat % 82.01% 82.6%

Consumatori Nr. loc. 1554 1877

Consum specific  l/ om / zi 70 91

Cosum casnic mc /an 39636 62239

Consum non-casnic mc /an 1419 1713

Consum total mc/an 41055 63953

Pierderi reale % 71.50% 61.75%

Pierderi reale mc/an 108406 108406

Pierderi aparente % 1.42% 1.82%

Pierderi aparente mc/an 2158 3198

NRW % 72.92% 63.57%

NRW mc /an 110565 111604

Volum intrat mc /an 151620 175557

Nu sunt prevazute reabilitari de 

conduccte. Pierderile fizice se 

vor pastra constant

Pierderi de apa

Alimentare cu apa

UAT Sandulesti
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Anul de baza considerat este 2014 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2015 – 2045, in 
care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2015 - 2019) si perioada operationala 
propriu-zisa pana in 2045. 
Se observa ca la nivelul anului 2014 pierderile de apa din reteaua de distributie ajung la 
aprox.73%.,avand in vedere ca pentru UAT Sandulesti nu sunt prevazute reabilitari de retele de 
distributie cat si pentru siguranta, pierderile fizice de apa se vor mentine constant .  
UAT Calarasi-Localitatea Bogata 
Pentru UAT Calarasi –Localitatea Bogata , s-au determinat , pe baza analizei balantei de apa, a 
presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 27.20 km) si a numarului de 
bransamente (Nbrans. = 706 buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu apa, 
la nivelul actual de exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, considerand ca pierderile fizice de 
apa se vor mentine constant pentru siguranta avand in vedere ca nu sunt propuse reabilitari de 
retele de distributie. 

Tabel 4.1-11 Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Calarasi-Localitatea Bogata la nivelul anului 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

Cea mai bună 

estimare

Marja de eroare 

[+/- %]

Limita 

inferioară

Limita 

superioară

11 11% 10 12

520 11% 465 575

15 11% 13 16

0.74 11% 0.67 0.82

Indicele de pierderi în infrastructură 

(ILI)

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 

presiune – aceasta semnifică că 

valoarea este deja corectată în cazul 

de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 

de presiune (p.a.a.)
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Tabel 4.1-12 Indicatori ai pierderilor de apa –UAT Calarasi-Localitatea Bogata la nivelul anului 
2014 si an 2045 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries  

Anul de baza considerat este 2014 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2015 – 2045, in 
care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2015 - 2019) si perioada operationala 
propriu-zisa pana in 2045. 
Se observa ca la nivelul anului 2014 pierderile de apa din reteaua de distributie ajung la 
aprox.50%.,avand in vedere ca pentru UAT Calarasi-Localitatea Bogata nu sunt prevazute 
reabilitari de retele de distributie cat si pentru siguranta, pierderile fizice de apa se vor mentine 
constant .  
 
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 
 
Localitatile incluse in acest sistem zonal de alimentare cu apa, beneficiaza in prezent de 
alimentare cu apa potabila . Localitatiile cuprinse si pentru care sa evaluat bilantul apei sunt:UAT 
Campia Turzii ce cuprinde orasul Campia Turzii, UAT Viisoara ce cuprinde localitatiile Viisoara si 
Urca ,UAT Calarasi ce cuprinde localitatiile Calarasi si Calarasi Gara.  
Dupa cum se poate observa pierderile la nivelul sistemului de alimentare cu apa Campia Turzii 
ajung in anul 2014 la 42.20%, datorate in special starii tehnice precare a unor tronsoane din 
reteaua de distributie.  
Estimarea apei nefacturate este bazata pe metodologia IWA pentru bilantul de apa calculat, 
considerand informatiile primite de la operatorul sistemului existent de alimentare cu apa.  
Pierderile reale de apa sunt indicate in mod obisnuit in metrii cubi pe km de retea. Totusi acestea 
nu sunt un indicator real al situatiei existente, atata timp cat nu se considera factori importanti ca 
densitatea conexiunilor si presiunea de operare. 
Cel mai bun indicator al pierderilor in retea ramane indicele ILI care este raportul dintre volumul 
anual al pierderilor (CARL) – masurate sau estimate de operator si pierderile anuale imposibil de 
evitat (UARL) – determinate pe baza lungimii retelei, numarului de conexiuni si presiunii medie in 
retea. 

UAT Calarasi-Localitatea 

Bogata 2014 2045

POPULATIE Nr. loc. 917 1099

Populatie conectata Nr. loc. 453 543

Procent conectat % 49.40% 49.40%

Consumatori Nr. loc. 453 543

Consum specific  l/ om / zi 88 114

Cosum casnic mc /an 14531 22640

Consum non-casnic mc /an 26541 32045

Consum total mc/an 41072 54685

Pierderi reale % 47.52% 40.53%

Pierderi reale mc/an 39136 39136

Pierderi aparente % 2.62% 2.83%

Pierderi aparente mc/an 2158 2734

NRW % 50.13% 43.36%

NRW mc /an 41278 41871

Volum intrat mc /an 82350 96556

Pierderi de apa

Nu sunt prevazute reabilitari de 

conduccte. Pierderile fizice se 

vor pastra constant

UAT Calarasi-Localitatea Bogata

Alimentare cu apa
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Pierderile anuale din sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii deriva din balanta apei intrate in 
sistem. Anul de referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

Tabel 4.1-13 Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii, an 2014 

 
Sursa prelucrare date de la compania de apa Aries 

 
UAT Campia Turzii 
Pierderile anuale din UAT Campia Turzii ce cuprinde localitatea Campia Turzii deriva din balanta 
apei intrate in sistem. Anul de referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

Tabel 4.1-14 Balanta apei pentru UAT Campia Turzii, an 2014 

 
Sursa: Prelucrare date de la compania de apa Aries 

0.0%

726,553 m3/an

Pierderi de apă

51,657 m3/an

m3/an51,657

Pierderi aparente 

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

995,136 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/anVolumul de apă intrat în 

sistem

11.8%

Marja de eroare [+/-]:

1,721,689 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]: 12.8%

Pierderi reale

m3/an674,896

11.8%

Marja de eroare [+/-]:2.0%

Marja de eroare [+/-]:

2.0%

726,553 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

Pagina principală

m3/an

995,136 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an981,488

13,648

m3/an995,136

0.0%

657,541 m3/an

Pierderi de apă

45,336 m3/an

m3/an45,336

Pierderi aparente 

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

875,039 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/anVolumul de apă intrat în 

sistem

11.7%

Marja de eroare [+/-]:

1,532,580 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]: 12.5%

Pierderi reale

m3/an612,205

11.7%

Marja de eroare [+/-]:2.0%

Marja de eroare [+/-]:

2.0%

657,541 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

Pagina principală

m3/an

875,039 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an861,391

13,648

m3/an875,039
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UAT Viisoara 
Pierderile anuale din UAT Viisoara ce cuprinde lo calitatiile Viisoara si Urca deriva din balanta apei 
intrate in sistem. Anul de referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

Tabel 4.1-15 Balanta apei pentru UAT Viisoara, an 2014 

 
Sursa: Prelucrare date de la compania de apa Aries 
 
UAT Calarasi 
Pierderile anuale din UAT Calarasi ce cuprinde localitatiile Calarasi si Calarasi Gara deriva din 
balanta apei intrate in sistem. Anul de referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 

Tabel 4.1-16 Balanta apei pentru UAT Calarasi-Localitatiile Calarasi si Calarasi Gara, an 2014 

Pagina principală

m3/an

99,031 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an97,705

1,326

m3/an99,031Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

15.0%

Marja de eroare [+/-]:1.0%

Marja de eroare [+/-]:

1.0%

49,514 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Marja de eroare [+/-]: 16.7%

Pierderi reale

m3/an44,372

Volumul de apă intrat în 

sistem

15.0%

Marja de eroare [+/-]:

148,545 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

99,031 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%

49,514 m3/an

Pierderi de apă

5,142 m3/an

m3/an5,142

Pierderi aparente 
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Sursa: Prelucrare date de la compania de apa Aries 

Balanta apei s-a realizat utilizand urmatorii parametrii furnizati de Compania de apa care 
gestioneaza sistemul: 

- Volumul de apa intrat in sistem (m3 /an) – se refera la cantitatea de apa efectiv distribuita 
consumatorilor 

- Consumul autorizat facturat (m3 /an) – care include consumul intregistrat la consumatorii 
monitorizati de operatorul regional, care platesc apa in sistem contorizat sau pausal 

- Consumul autorizat nefacturat (m3/an) – include un consum autorizat de Compania de Apa 
dar care nu necesita a fi platit – in cazul acesta fiind nul 

- Pierderile reale (m3/an) – pierderi datorate avariilor in sistem 

- Pierderile aparente (m3/an) – pierderi inregistrate ca urmare a erorilor de citire a contoarelor 
de apa sau din cauza bransarilor ilegale la sistemul de alimentare cu apa. 

Cu toate acestea, in practica, o simpla estimare procentuala reprezinta un indicator insuficient de 
eficienta a sistemului. De exemplu, contorizarea consumatorilor va duce, adesea, la scaderea 
semnificativa a consumului de apa, care va conduce la cresterea procentului pierderilor, cu toate 
ca volumul absolut de apa ramane aproximativ acelasi.  
Avand in vedere ca volumul pierderilor inregistrate in sistem nu variaza in aceeasi proportie cu 
volumul de apa intrat in sistem, fapt datorat necesitatii mentinerii unei anumite presiuni in sistem 
indiferent de volumul de apa solicitat de consumator, s-a impus introducerea indicelui de pierdere 
ILI care ia in consideratie si pierderea de apa imposibil de evitat a sistemului, indiferent de volumul 
de apa cerut de consumatori. 
In acest sens s-au determinat pe baza analizei balanta apei indicatori ai pierderilor de apa  pentru 
sistemul de alimentare cu apa Turda cat si pentru fiecare localitate ce apartine de acest sistem. 
 
Pentru sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii s-au determinat, pe baza analizei balantei de 
apa, a presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 78.29 km) si a numarului de 
bransamente (Nbrans. = 7695 buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu 

Pagina principală

m3/an

22,525 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an22,392

133

m3/an22,525Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

11.2%

Marja de eroare [+/-]:1.0%

Marja de eroare [+/-]:

1.0%

18,039 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Marja de eroare [+/-]: 12.0%

Pierderi reale

m3/an16,860

Volumul de apă intrat în 

sistem

11.2%

Marja de eroare [+/-]:

40,564 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

22,525 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%

18,039 m3/an

Pierderi de apă

1,179 m3/an

m3/an1,179

Pierderi aparente 
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apa, la nivelul actual de exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, cu considerarea unui anumit 
target in reducerea pierderilor.  

Tabel 4.1-17 Indicatori ai pierderilor de apa – Sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 
Un indicator ILI tinde catre 1 cu cat se efectueaza un management mai bun al sistemului in ceea 
ce priveste reparatiile, calitatea conductelor si controlul pierderilor in timp real. 
In sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii, unde indicele ILI atinge valoarea de 7,52, o 
valoare de 5.52 poate fi considerata o tinta satisfacatoare avand in vedere necesitatea reabilitarilor 
propuse.  
Din acest punct de vedere, prin reabilitarea unei lungimi de L=23.12 km in sistemul de alimentare 
cu apa Campia Turzii, se poate obtine o reducere a pierderilor din retea la valoarea de 26.18 %, 
simultan cu o reducere a volumului de apa necesar a fi distribuit in sistem, pentru aceelasi volum 
de apa cerut de consumatori. 
UAT Campia Turzii 
Urmand acelasi algoritm de calcul, pentru UAT Campia Turzii, s-au determinat , pe baza analizei 
balantei de apa, a presiunii medii in retea (pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 50.84 km) si a 
numarului de bransamente (Nbrans. = 6049 buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de 
alimentare cu apa, la nivelul actual de exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, cu considerarea 
unui anumit target in reducerea pierderilor.  

 

Tabel 4.1-18 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Campia Turzii 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 
Un indicator ILI tinde catre 1 cu cat se efectueaza un management mai bun al sistemului in ceea 
ce priveste reparatiile, calitatea conductelor si controlul pierderilor in timp real. 

Nr. Crt. Indicatori ai pierderilor de apa U.M

Pierderi de apa 

curente

(an 2014)

Tinte ale pierderilor 

de apa

minim (an 2018- 2045)

1 Total intrat in sistem [mc/zi] 4,717                                 5,581                                   

2 Total apa nerestituita [mc/zi] 2,028                                 1,489                                   

3 Procent apa nerestituita [%] 42.99                                 26.67                                   

4 Pierderi reale de apa in retea (CARL) [mc/zi] 1,991                                 1,461                                   

5 Procent al pierderilor reale de apa din retea [%] 42.20                                 26.18                                   

6 Pierderi reale de apa pe nr de bransamente [l/brans/zi] 0.26                                    0.19                                     

7 Indicele pierderilor din retea (ILI) - 7.52                                    5.52                                     

Nr. Crt. Indicatori ai pierderilor de apa U.M

Pierderi de apa 

curente

(an 2014)

Tinte ale pierderilor 

de apa

minim (an 2018- 2045)

1 Total intrat in sistem [mc/zi] 4,199                                 5,288                                   

2 Total apa nerestituita [mc/zi] 1,839                                 1,421                                   

3 Procent apa nerestituita [%] 43.79                                 26.86                                   

4 Pierderi reale de apa in retea (CARL) [mc/zi] 1,805                                 1,395                                   

5 Procent al pierderilor reale de apa din retea [%] 43.00                                 26.38                                   

6 Pierderi reale de apa pe nr de bransamente [l/brans/zi] 0.30                                    0.23                                     

7 Indicele pierderilor din retea (ILI) - 8.96                                    6.93                                     
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In UAT Turda, unde indicele ILI atinge valoarea de 8.96, o valoare de 6.93 poate fi considerata o 
tinta satisfacatoare avand in vedere necesitatea reabilitarilor propuse.  
Din acest punct de vedere, prin reabilitarea a unei lungimi de L=23.12 km in UAT Campia Turzii ce 
cuprinde localitatea Campia Turzii, se poate obtine o reducere a pierderilor din retea la valoarea de 
26.38%, simultan cu o reducere a volumului de apa necesar a fi distribuit in sistem, pentru aceelasi 
volum de apa cerut de consumatori. 
UAT Viisoara-Localitatiile Viisoara si Urca 
Pentru UAT Viisoara, s-au determinat , pe baza analizei balantei de apa, a presiunii medii in retea 
(pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 23 km) si a numarului de bransamente (Nbrans. = 1691 buc), 
indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu apa, la nivelul actual de exploatare (an 
2014), dar si in perspectiva, considerand ca pierderile fizice de apa se vor mentine constant pentru 
siguranta avand in vedere ca nu sunt propuse reabilitari de retele de distributie.
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Tabel 4.1-19 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Viisoara-Localitatiile Viisoara si Urca anul 
2014  

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 

Tabel 4.1-20 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Viisoara-Localitatiile Viisoara si Urca anul 
2014 si 2045 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 

 
UAT Calarasi-Localitatiile Calarasi si Calarasi Gara 

Cea mai bună 

estimare

Marja de eroare 

[+/- %]

Limita 

inferioară

Limita 

superioară

2.0 17% 2 2

72 17% 60 84

2 17% 2 2

0.22 17% 0.18 0.26

Indicele de pierderi în infrastructură 

(ILI)

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 

presiune – aceasta semnifică că 

valoarea este deja corectată în cazul 

de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 

de presiune (p.a.a.)

UAT Viisoara 2014 2045

POPULATIE Nr. loc. 5686 6815

Populatie conectata Nr. loc. 3914 4691

Procent conectat % 68.84% 68.84%

Consumatori Nr. loc. 3914 4691

Consum specific  l/ om / zi 99.94 130

Cosum casnic mc /an 95187 222489

Consum non-casnic mc /an 3843 4640

Consum total mc/an 99030 227129

Pierderi reale % 29.87% 15.69%

Pierderi reale mc/an 44372 44372

Pierderi aparente % 3.46% 4.01%

Pierderi aparente mc/an 5142 11356

NRW % 33.33% 19.70%

NRW mc /an 49515 55728

Volum intrat mc /an 148545 282857

UAT Viisoara

Alimentare cu apa

Pierderi de apa

Nu sunt prevazute 

reabilitari de conduccte. 

Pierderile fizice se vor 

pastra constant
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Pentru UAT Calarasi, s-au determinat , pe baza analizei balantei de apa, a presiunii medii in retea 
(pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 19.26 km) si a numarului de bransamente (Nbrans. = 445 
buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu apa, la nivelul actual de 
exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, considerand ca pierderile fizice de apa se vor mentine 
constant pentru siguranta avand in vedere ca nu sunt propuse reabilitari de retele de distributie. 

Tabel 4.1-21 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Calarasi-Localitatiile Calarasi si Calarasi 
Gara anul 2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 

Anul de baza considerat este 2014 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2015 – 2045, in 
care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2015 - 2019) si perioada operationala 
propriu-zisa pana in 2045. 
Se observa ca la nivelul anului 2014 pierderile de apa din reteaua de distributie ajung la 
aprox.45%.Avand in vedere ca pentru UAT Calarasi nu sunt prevazute reabilitari de retele de 
distributie cat si pentru siguranta, pierderile fizice de apa se vor mentine constant 

Cea mai bună 

estimare

Marja de eroare 

[+/- %]

Limita 

inferioară

Limita 

superioară

1.9 12% 2 2

104 12% 91 116

3 12% 3 3

0.10 12% 0.09 0.11

Indicele de pierderi în infrastructură 

(ILI)

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 

presiune – aceasta semnifică că 

valoarea este deja corectată în cazul 

de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 

de presiune (p.a.a.)
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Tabel 4.1-22 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Calarasi-Localitatiile Calarasi si Calarasi 
Gara anul 2014 si 2045 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 
 
SISTEMUL LOCAL DE ALIMENTARE CU APA COMUNA LUNA  
Localitatile incluse in acest sistem local de alimentare cu apa, beneficiaza in prezent de alimentare 
cu apa potabila . Localitatiile cuprinse si pentru care sa evaluat bilantul apei sunt:localitatea Luna 
si localitatea Gligoresti.  
Dupa cum se poate observa pierderile la nivelul sistemului local de alimentare cu apa Luna ajung in 
anul 2014 la 53%,  
Estimarea apei nefacturate este bazata pe metodologia IWA pentru bilantul de apa calculat, 
considerand informatiile primite de la operatorul sistemului existent de alimentare cu apa.  
Pierderile reale de apa sunt indicate in mod obisnuit in metrii cubi pe km de retea. Totusi acestea 
nu sunt un indicator real al situatiei existente, atata timp cat nu se considera factori importanti ca 
densitatea conexiunilor si presiunea de operare. 
Cel mai bun indicator al pierderilor in retea ramane indicele ILI care este raportul dintre volumul 
anual al pierderilor (CARL) – masurate sau estimate de operator si pierderile anuale imposibil de 
evitat (UARL) – determinate pe baza lungimii retelei, numarului de conexiuni si presiunii medie in 
retea. 
Pierderile anuale din sistemul local de alimentare cu apa Luna deriva din balanta apei intrate in 
sistem. Anul de referinta pentru determinarea balantei apei este anul 2014. 
  

UAT Calarasi-Localitatea 

Calarasi+Calarasi Gara 2014 2045

POPULATIE Nr. loc. 1158 1443

Populatie conectata Nr. loc. 1028 1281

Procent conectat % 88.77% 88.77%

Consumatori Nr. loc. 1028 1281

Consum specific  l/ om / zi 83 108

Cosum casnic mc /an 21349 50650

Consum non-casnic mc /an 1176 1420

Consum total mc/an 22525 52070

Pierderi reale % 41.57% 23.57%

Pierderi reale mc/an 16860 16860

Pierderi aparente % 2.91% 3.64%

Pierderi aparente mc/an 1179 2604

NRW % 44.47% 27.21%

NRW mc /an 18039 19464

Volum intrat mc /an 40564 71534

Pierderi de apa

Nu sunt prevazute reabilitari de 

conduccte. Pierderile fizice se 

vor pastra constant

UAT Calarasi-Localitatea Calarasi+Calarasi Gara

Alimentare cu apa
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Tabel 4.1-23 Balanta apei pentru UAT Luna- Localitatiile Luna si Gligoresti an 2014 

 
Sursa :Prelucrare date de la compania de apa Aries 

Pentru UAT Luna, s-au determinat, pe baza analizei balantei de apa, a presiunii medii in retea 
(pmed= 35 m), a lungimii retelei (L = 13.05km) si a numarului de bransamente (Nbrans. = 748 
buc), indicatorii de pierdere ai intregului sistem de alimentare cu apa, la nivelul actual de 
exploatare (an 2014), dar si in perspectiva, considerand ca pierderile fizice de apa se vor mentine 
constant pentru siguranta avand in vedere ca nu sunt propuse reabilitari de retele de distributie.

0.0%

43,271 m3/an

Pierderi de apă

1,923 m3/an

m3/an1,923

Pierderi aparente 

Marja de eroare [+/-]:

m3/an0

Consumul autorizat 

nefacturat

Apa nefacturată

Marja de eroare [+/-]:

38,162 m3/an

0.0%

0.0%

Consumul contorizat nefacturat

Marja de eroare [+/-]:

m3/an

0.0%Marja de eroare [+/-]:

m3/anVolumul de apă intrat în 

sistem

9.4%

Marja de eroare [+/-]:

81,433 m3/an

5.0%

Marja de eroare [+/-]:

Marja de eroare [+/-]: 9.8%

Pierderi reale

m3/an41,348

9.4%

Marja de eroare [+/-]:1.0%

Marja de eroare [+/-]:

1.0%

43,271 m3/an

Marja de eroare [+/-]:

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Consumul necontorizat facturat

0

m3/an

Consumul necontorizat nefacturat

0

0

Consumul neautorizat

Pagina principală

m3/an

38,162 m3/an

Consumul contorizat facturat

Consumul autorizat facturat

Consumul autorizat

Apa facturată

m3/an36,546

1,616

m3/an38,162
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Tabel 4.1-24 Indicatori ai pierderilor de apa–UAT Luna-Localitatiile Luna si Gligoresti anul 
2014 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 

Anul de baza considerat este 2014 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2015 – 2045, in 
care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2015 - 2019) si perioada operationala 
propriu-zisa pana in 2045. 
Se observa ca la nivelul anului 2014 pierderile de apa din reteaua de distributie ajung la 
aprox.53%.Avand in vedere ca pentru UAT Luna nu sunt prevazute reabilitari de retele de 
distributie cat si pentru siguranta, pierderile fizice de apa se vor mentine constant .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună 

estimare

Marja de eroare 

[+/- %]

Limita 

inferioară

Limita 

superioară

3.9 10% 4 4

151 10% 137 166

4 10% 4 5

0.36 10% 0.33 0.40

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 

presiune – aceasta semnifică că 

valoarea este deja corectată în cazul 

de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 

de presiune (p.a.a.)

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Indicele de pierderi în infrastructură 

(ILI)
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Tabel 4.1-25 Indicatori ai pierderilor de apa – UAT Luna-Localitatiile Luna si Gligoresti anul 
2014 si an 2045 

 
Sursa:Date prelucrate de consultant de la compania de apa Aries 

 
SISTEME NECONFORME 
Exista o serie de sisteme locale de apa si canalizare care au fost executate pe domeniul privat,fara 
autorizatie,dar si sisteme a caror surse nu sunt conforme (debit , calitate) iar apa nu poate fi 
distribuita catre consumatori respectiv apa uzata nu poate fi colectata de la consumatori. 
Sistem local Aiton 

 Retea de alimentare cu apa  

In localitatea Aiton exista un sistem de alimentare cu apa. 
In Rediu nu exista sistem de alimentare cu apa. 

 Retea de canalizare 

Aglomerarea nu are retele de canalizare in sistem centralizat,nu exista statii de pompare, nu exista 
Statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere se face cu ajutorul foselor 
septice individuale. 
Sistem local Ciurila 

 Retele de alimentare cu apa 

Comuna Ciurila contine localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si 
Filea de Sus.  
Localitatile Salicea, Saliste, Prunis si Padureni nu au sistem de alimentare cu apa.  
Localitatea Sutu este alimentata cu apa din surse de suprafata printr-o captare care este in curs de 
executie. 

 Retele de canalizare 

Localitatiile sunt sub 2000 de locuitori. 
Sistem local Comuna Tureni 

 Retea de alimentare cu apa 

UAT Luna 2014 2045

POPULATIE Nr. loc. 2929 3509

Populatie conectata Nr. loc. 1751 2098

Procent conectat % 59.78% 59.78%

Consumatori Nr. loc. 1751 2098

Consum specific  l/ om / zi 89.00 116

Cosum casnic mc /an 37722 88593

Consum non-casnic mc /an 440 531

Consum total mc/an 38162 89124

Pierderi reale % 50.77% 30.64%

Pierderi reale mc/an 41348 41348

Pierderi aparente % 2.36% 3.30%

Pierderi aparente mc/an 1923 4456

NRW % 53.14% 33.95%

NRW mc /an 43271 45804

Volum intrat mc /an 81433 134928

Nu sunt prevazute 

reabilitari de conduccte. 

Pierderile fizice se vor 

pastra constant

UAT Luna

Alimentare cu apa

Pierderi de apa
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Comuna Tureni contine localitatile: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti. Dintre 
acestea doar in Tureni exista retea de alimentare cu apa. 
Localitatile Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti nu dispun de sistem de alimentare cu 
apa. 
Reteaua de distributie apa potabila exista doar pe cateva strazi ale localitatii Tureni, iar momentan 
este nefuctionala datorata lipsei de apa. 

 Retea de canalizare: 

Aglomerarea Tureni include localitatile: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti. 
Statia de epurare compacta, containerizata, supraterana va avea capacitatea de: 
Q zi med = 300,00 m3/zi 
Q or max = 34,15 m3/h 

Date de bază ale instalatiei: 
Debitul de intrare in instalatie este estimat la cca. 300 m3/zi pe vreme uscata. 
Datele de incărcare a apei menajere luate in considerare sunt următoarele: 
 

Parametru Concentratii 
medii la admisia 
in instalatie 

CCOCr 500 

CBO5 300 

Suspensii 350 

N – NH4 30 

Fosfor total 5 

pH 6 ,5 – 8,5 

Temperatura 40
o
C 

 
La evacuarea din statia de epurare vor fi indeplinite urmatoarele conditii: 

Parametru Concentratii 
medii evacuare 
din instalatie 

CCOCr 90 

CBO5 25 

Suspensii 60 

N tot 15 

 
Momentan SEAU Tureni nu functioneaza. 
Sistem local Comuna Tritenii de Jos 

 Retele de alimentare cu apa  

Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Tritenii de Jos este compusa din localitatile: Tritenii 
de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa, Triteni Hotar. 
Nu exista in comuna sistem de alimentare cu apa aprobat de Primarie sau cu Autorizatie de 
Gospodarire a Apelor. 
Sistemul de alimentare din Comuna Tritenii de Jos este realizat neconform, fara proiect, fara 
autorizatie sau aprobare, nu se cunosc caracteristicile sau amplasamentul retelelor, fiind conceput 
si executat de localnici. 
Reteaua de distributie din localitatea Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Clapa si Triteni 
Hotar este conceputa si executata fara proiect din fondurile locuitorilor, neconforme, fara 
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autorizatie sau aprobare, fara calcule hidraulice si nu se cunosc diametrele, nu se cunosc lungimile 
sau cati locuitori deserveste. 

 Retele de canalizare 

Aglomerarea Tritenii de Jos cuprinde localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. 
In acest moment in comuna Tritenii de Jos nu exista statii de epurare functionale. 
In localitatiile Colonia si Padureni exista statii de epurare functionale. 
In localitatiile Clapa,Tritenii Hotar nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea 
apelor menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
Sistem local Comuna Ploscos 
Retele de alimentare cu apa 
Comuna Ploscos cuprinde localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lobodas.  
Localitatea Lobodas nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 
In comuna Ploscos tratare apei este efectuata intr-un mod deficitar dupa cum urmeaza: 
Tratarea apei : 
Ploscos – Apa nu este supusa tratarii, se aplica doar cloramina in rezervoarele de stocare. 
Crairat – Nu se aplica tratarea apei, ci doar cloramina in rezervoarele de stocare. 
Valea Florilor – Nu se aplica tratarea apei, ci doar cloramina in rezervoarele de stocare. 
Retele de canalizare: 
Aglomerarea Ploscos contine localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lobodas. 

Comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor  

uzate menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 

Sistem local Comuna Petrestii de jos 

 Retele de alimentare cu apa 

Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Petrestii de Jos se compune din localitatile: Petrestii 
de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si Craesti. 
Comuna Petrestii de Jos nu dispune de facilitati de tratare.  

 Retele de canalizare 

Aglomerarea Petrestii de Jos include localitatile: Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de 

Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si Craiesti. 

Comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor 

uzate menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 

Aglomerari sub 2000 locuitori 
Prezentam mai jos localitatile care formeaza aglomerari sub 2000 de locuitori: 

o Ciurila – comuna Ciurila 
o Padureni – comuna Ciurila 
o Prunis – comuna Ciurila 
o Salicea – comuna Ciurila 
o Saliste – comuna Ciurila 
o Sutu (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Ciurila 
o Filea de Jos – comuna Ciurila 
o Filea de Sus – comuna Ciurila 
o Petrestii de Jos – comuna Petrestii de Jos 
o Petrestii de Mijloc – comuna Petrestii de Jos 
o Petrestii de Sus – comuna Petrestii de Jos 
o Deleni – comuna Petrestii de Jos 
o Livada – comuna Petrestii de Jos 
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o Plaiuri – comuna Petrestii de Jos 
o Craesti – comuna Petrestii de Jos 
o Ploscos – comuna Ploscos 
o Crairat – comuna Ploscos 
o Valea Florilor – comuna Ploscos 
o Clapa – comuna Tritenii de Jos 
o Triteni Hotar – comuna Tritenii de Jos 
o Padureni (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
o Colonia (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos  
o Micesti – comuna Tureni 

 

Localitatile nu au retele de canalizare in sistem centralizat, nu exista statii de pompare si nu 

exista Statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere se face cu 

ajutorul foselor septice individuale. 

Localitati sub 2000 de locuitori care au propriul sistem de canalizare sunt: 

o Sutu (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Petrestii de Jos 
o Padureni (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
o Colonia (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 

 

4.1.4 Debite de apa uzata şi incarcari  

Previziunile privind cantitatile de ape uzate colectate si incarcarile estimate pentru localitatile 

aferente proiectului se bazeaza pe urmatoarele estimari: 

- dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural, 

- dinamica populatiei racordate la sistemele publice de canalizare, in mediul rural si urban, 

- consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor si 

infiltratiilor, 

- consecintele contorizarii apei distribuite si aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra 

cantitatilor de ape uzate restituite, 

- termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea  la Uniunea 

Europeana vor fi respectate; 

- pozitia geografica a zonei, respectiv previziunile de extindere a zonei populate pentru 

fiecare localitate. 

SC Compania de Apa Aries este responsabila cu controlul deversarilor de ape uzate industriale in 
canalizare isi va extinde planul de actiuni existent la nivelul tuturor membrilor ADI, acolo unde va 
exista un program de investitii. 

La ora actuala, exista doua moduri de abordare vis-a-vis de deversarile industriale dupa cum 
urmeaza: 

1. Monitorizarea in continuare a agentilor economici din Turda si Campia Turzii unde exista retea 
de canalizare si care sunt introdusi in baza de date existenta deja la SC Compania de Apa Aries; 

2. Introducerea de agenti economici noi, odata cu extinderea retelei de canalizare sau aparitia unor 
agenti economici noi. 
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Caracteristicile de evacuare ale utilizatorilor industriali existenti sunt destul de bine monitorizate. 
Monitorizarea in Turda - Campia Turzii se limiteaza insa la indicatorii NTPA 002/2002 pe care 
laboratorul are posibilitatea sa-i testeze. In momentul de fata, in cadrul laboratorului de statia de 
epurare exista baze de date distincte, inclusiv rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate la 
monitorizarea agentilor economici din Turda si Campia Turzii. 

Programele de prelevare a probelor variaza de la un loc la altul. Mai mult, planul de prelevare 
poate fi modificat in functie de necesitati (mai des sau mai rar). Tipul de proba poate fi momentana 
si medie, cu o frecventa care se schimba de la o analiza pe zi, la o analiza pe luna. De asemenea, 
programul de analiza pentru parametri apei uzate depinde de moment si de zi. 

In vederea monitorizarii agentilor economici  s-a realizat lista cu agentii economici  cu risc de 
poluare si lista cu agenti economici care au contract de vidanjare precum si a cantitatilor 
preconizate si s-a stabilit cantitatea de apa uzata factuarata pe fiecare agent, in anul anterior.  

Agentii economici au fost clasificati  pe categorii de poluatori, dupa cum urmeaza: 
 Ag. economici  mari (fabrici); 
 Agenti economici mari; 
 Spalatorii auto; 
 Firme care au incheiat contracte de vidanjare. 

Stabilirea indicatorilor de calitate a apelor uzate ce se vor monitoriza cu efect asupra procesului de 
epurare se realizeaza de catre laboratarul SEAU. 

Descarcarea vidanjelor se face in punctele stabilite, pe baza Fisei de descarcare a materiilor  din 
vidanje; nu se admit a se descarca ape uzate cu continut mare de grasimi sau substante 
periculoase. 

Planul de monitorizare pentru agentii economici din Turda si Campia Turzii este unul trimestrial cu 
probe momentane. 

Planul de monitorizare pentru intreprinderile din Turda si Campia Turzii este unul semestrial cu 
probe momentane.  
Indicatorii de calitate a apelor uzate sunt grupati in mai multe categorii:  

 Indicatori chimici generali;  

 Indicatori chimici specifici;  

 Indicatori chimici toxici;  

 Indicatori chimici foarte toxici;  

 Indicatori bacteriologici;  

 Indicatori fizici.  
 
Agentii economici in general produc ape uzate care se incadreaza in categoriile: indicatori chimici 
generali, indicatori chimici specifici si indicatori chimici toxici. 

Conform Regulamentului de organizare si functionare pentru controlul calităţii apelor deversate în 
reţeaua publică de canalizare utilizatorii, agenţi economici, care desfăşoară activităţi în urma 
cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea operatorului sau 
organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un 
laborator autorizat. 

In momentul in care se decide  monitorizarea unui agent economic SC CAA SA transmite acestuia 
o adresa de instiintare a agentului economic privind includerea in programul de monitorizare a 
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calitatii apelor uzate deversate in retelele de canalizare iar in cazul in care se constata depasiri  se 
vor percepe penalitati, in conformitate cu legislatia in vigoare.  

In urma realizarii monitorizarii se intocmeste Raportul de prelevare a apelor uzate iar cand se 
constata depasiri  ale  conditiilor de descarcare se calculeaza penalitati, in conformitate cu 
principiul „poluatorul plateste‖.  

In cadrul SC CAA SA se realizeaza monitorizarea calitatii apei uzate pentru urmatorii agenti 
economici din  Municipiul Campia Turzii si Municipiul Turda inclusi, in conformitate cu Planul de 
monitorizare al SC CAA SA ׃ 

Agenti economici monitorizati Municipiul Campia Turzii 

Agenti economici Campia Turzii Frecventa de 
monitorizare 

Indicatori monitorizati 

1. SC ADA PROD COM SRL-statie 
epurare 

 
 
 
 
 
 
 
Semestrial sau 
anual 
 
 
 
 
 

pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, Suspensii 

totale, CBO5, CCO-Cr, Substante 
extractibile, Reziduu fix. 

2.SC ADA PROD COM SRL-separator 
prod petroliere 

pH, T, Conductivitate, Reziduu fix, 
Suspensii totale 

3. SC ADA PROD COM SRL-put de 
observatie 

pH, T, Conductivitate, Reziduu fix, 
Suspensii totale 

4. SC MECHEL SA C.TURZII pH, T, Conductivitate, CBO5, CCO-Cr, 
Suspensii totale 

5. SC HECO Parc Industrial C.TURZII-
canal poarta 

pH, T, Conductivitate, CCO-Cr, Suspensii 
totale, Cl

¯
 

6. SC REMAT C. TURZII pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
Substante extractibile 

7. SPITAL MUNICIPAL pH, T, Conductivitate, NH4
+
 

8. PRODIM 2004 - spalatorie auto pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
CBO5, CCO-Cr, Substante extractibile 

9. SC COMPANIA DE SALUBRITATE pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, Suspensii 

totale, CBO5, CCO-Cr, Substante 
extractibile,P(t) 

10. PARAU RACOSA-ZONA INSULA pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, NO2

¯
, 

NO3
¯
,Suspensii totale, Cl

¯
, SO2

2-
, Fe

2+
 

11. COMPLEX BROSCUTA pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, Suspensii 

totale, CBO5, CCO-Cr, Cl
¯
 

 

Agenti economici monitorizati Municipiul Turda 

Agenti economici Turda Frecventa de 
monitorizare 

Indicatori monitorizati 

SC OWENS CORNING  
 
 
 
 
 
 
 
Semestrial sau 
anual 

pH, T, Conductivitate,  Suspensii totale 

SC ALEXOR TURENI pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
CCO-Cr  

SPITAL MUNICIPAL pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
NH4

+ 
, CCO-Cr, CBO5, P(t) 

COMPLEX BAI SARATE pH, T, Conductivitate, NH4
+ 

, P(t), Cl
¯
, 

CCO-Cr, Suspensii totale 

SC OLTY WASH - SPALATORIE 
AUTO 

pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
Substante extractibile, Detergenti   

TURISM VALCELE pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, , 
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Agenti economici Turda Frecventa de 
monitorizare 

Indicatori monitorizati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrial sau 
anual 

NH4
+
, P(t), NO3

¯
, CCO-Cr, CBO5 

MMM AUTOPARTS pH, T, Conductivitate, CBO5, Substante 
extractibile, Suspensii totale 

CERASIND TURDA pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
Reziduu fix 

SC TURDEANA SA pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, Suspensii 

totale, CBO5, CCO-Cr,P(t) , Reziduu fix, 
Fe

2+
 

CRILUX - SPALATORIE AUTO pH, T, Conductivitate,  Suspensii totale, 
CCO-Cr, CBO5, Substante extractibile 

ELECTROLYTIC-C pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
CCO-Cr, CBO5, Substante extractibile, 
SO2

2-
 , Cl

¯
 , Fe

2+
 

SC OWENS CORNING pH, T, Conductivitate, Suspensii totale 

STICLA TURDA pH, T, Conductivitate, NH4
+
 , Suspensii 

totale, CCO-Cr, CBO5 

94 CSA TURDA pH, T, Conductivitate, Suspensii totale, 
NH4

+
  CCO-Cr, CBO5, Substante 

extractibile, P(t)   

A&A Spalatorie AUTO pH, T, Conductivitate, Substante 
extractibile 

In urma realizarii monitorizarii agentilor economici industriali s-a constatat  ca unii agenti economici 
au deversat cantitati de ape uzate cu o incarcare mult mai mare decat cea permisa, dar acest lucru 
nu a avut influenta asupra influentului statiei de epurare. 

Apele uzate de la agentii economici din regiunea Turda - Campia Turzii sunt descarcate in statia 
de epurare Campia Turzii. 

In urma monitorizarii influentului statiei de epurare  realizata in perioada 2010-2013, valorile medii 
obtinute pentru influentul statiei de epurare Campia Turzii nu au fost mai mari decat limitele impuse 
de catre NTPA 002/2005. Acest lucru deriva si din faptul ca, cantitatea de apa uzata provenita de 
la agentii economici care deverseaza apa uzata spre statia de epurare Campia Turzii, este mai 
mica decat apa uzata la intrarea in aceeasi statie de epurare. Astfel, se poate concluziona ca apa 
provenita de la agentii economici industriali este in procent de ~ 10-18%, ceea ce nu duce la 
influentarea calitatii apei uzate la intrarea in statia de epurare Campia Turzii. 

Statia de epurare Campia Turzii  
In prezent, Statia de epurare Turda-Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin proiectul 
‖Extinderea si reabilitarea sistem de alimentare cu apa si apa uzata in regiunea Turda - Campia 
Turzii‖- POS MEDIU (2007-2013) si prin proiectul ―Investitii si dotari pentru imbunatatirea 
capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda‖ – finantat din economii ale POS MEDIU 
(2007-2013). 
SEAU este dimensionata pentru incarcarea organica de 110 000 l.e.  

Statia de epurare este amplasata pe malul drept al raului Aries, la periferia sud estica a orasului 
Campia Turzii in zona aparata neinundabila. 

Statia de epurare derserveste canalizare in sistem mixt care este proiectat pentru un influent 
in statie de 2000 l/s. Surplusul de debit este descarcat in Aries prin 2 deversoare de canalizare 
amplasate in Campia Turzii pe strazile Poiana si Tudor Vladimirescu. 
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Statia de epurare deserveste in prezent: orasul Turda, orasul Campia Turzii, localitatea Viisoara si 
sate vecine, localitatea Mihai Viteazu si sate vecine, localitatea Luna si sate vecine, localitatea 
Sandulesti si sate vecine. 

Influntetul are un debit maxim de Qinfluent=1194,4 l/s=4300mc/h. 

Parametri hidraulici de admisie a apei uzate in SEAU sunt prezentati mai jos: 

Debit influent mediu zilnic apa uzata 42000 mc/zi= 486 l/s 

Debit influent orar maxim apa uzata 54600 mc/zi=632 l/s 

Debit influent minim zilnic apa uzata 28400 mc/h=239 l/s 

Debit influent maxim orar pe vreme ploioasa 4300 mc/h= 1194,4 l/s 

Debit maxim admisibil la tr mecanica 4300 mc/h= 1194,4 l/s 

Debit maxim admisibil la tr biologica* 2275 mc/h=632 l/s 

*Debitul excedentar celui admisibil pe treapta biologica este descarcat in emisar dupa epurarea mecanica ( 
Qexcedentar= 2025 mc/h =562,4 l/s). 

Doi factori guverneaza dezvoltarea debitului de apa uzata si a incarcarilor in viitor: 
 • Imbunatatirea retelelor va contribui semnificativ la reducerea infiltratiilor in sistemul de colectare 
a apelor uzate. 
 • Rata mare de conectare la sistemul de canalizare duce la cantitati mari de apa uzata.  
Apa uzata colectata in sistemul de canalizare depinde in general de cerinta de apa descrisa 
anterior, rata de conectare la canalizare si infiltratiile in sistem. Se presupune ca populatia 
neconectata la sistemul de canalizare dispune de bazine vidanjabile. În consecinta, debitul de apa 
uzata nu este influentat de aceste bazine, dar incarcarea suplimantara data de canalizarea locala 
este luata in calcul la proiectarea statia de epurare. 
Pe baza datelor din situatia curenta si rezultatele proiectarii socio-economice, se dezvolta o 
proiectare a debitului de apa uzata si a incarcarilor, considerand criteriul proiectarii specifice si 
ipotezele prezentate in capitolele urmatoare. 
 Apa uzata este in general colectata din areale ce au de obicei asigurata furnizarea de apa. În 
consecinta, incarcarile si debitele de apa uzata sunt in stransa legatura cu consumul de apa. Rata 
de generare a apei uzate sau a ―ratei de retur a canalului‖ este de 80% pentru consumatorii casnici 
si non-casnici. Aceste valori sunt valabile pentru Romania. 
Debitul de apa uzata depinde si de conditiile generale ale retelei. Ipotezele calauzitoare din cadrul 
acestei faze a proiectului au relevant importanta nivelului ridicat al infiltratiilor. 
 Estimarea infiltratiilor devin cu adevarat importante in cazul plierii la viitoarele cerinte in cazul 
neimbunatatirii conditiei tehnice a retelelor. 
 Este considerata ca importanta reducerea infiltratiilor in vederea unei extinderi, justificabila 
economic, a sporiri eficientei tratarii apelor uzate. Multe din orasele Romaniei sufera din cauza 
dilutiei ridicate a apelor uzate, si care permit foarte dificil o tratare efectiva din cauza concentratiilor 
foarte joase. 
Infiltratii: 
Una din principalele dificultati intalnite in retelele de canalizare este debitul excesiv de infiltartii. Pe 
langa capacitatea redusa a canalizarii si efortul mare de pompare, infiltratiile pot influenta procesul 
de epurare. Totusi, infiltratiile nu pot fi evitate in totalitate, si de aceea limitele superioare nu 
trebuiesc depasite. Nivelele de infiltratii aceptate sunt de ordinul a 100% din debitul pe vreme 
uscata in canalizare combinata. Infiltratiile in sistemul de canalizare se bazeaza pe urmatorii 
parametrii:  
• Conditia fizica curenta a retelei de canalizare. 
 • Conditia solului, solul permeabil permite trecerea apei subterane mai repede si creste debitul in 
sistemul de canalizare daca nivelul apei subterane este destul de ridicat.  
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• Conductele de apa potabila sunt de obicei asezate mai sus decat cele de canalizare. Pierderile 
din reteaua de alimentare cu apa se pot infiltra pana in canalizare. Pentru a putea tine sub control 
infiltartiile trebuiesc luate urmatoarele masuri: 
 • Completarea documantatiei retelei inclusiv nivelele radierelor, materialele conductelor, varsta 
conductelor, aparisia blocajelor si a altor incidente. 
 • O campanie de curatare a canalizarii si ulterior o inspectie CCTV va fi de ajutor pentru a finaliza 
documantatia. 
 • Un program de evaluare a infiltratiilor ce organizeaza prioritatea interventiilor pe care se pot 
baza lucrarile de inlocuire sau reabilitare. 
 Evaluarea se poate baza pe masurari de debite, analize chimice si indicatoare. Presupunand ca 
apa uzata are in general o anumit compozitie se poate mentiona ca experienta anterioara arata ca 
o compensare cu incarcare cu fosfor are un rezultat bun la un pret acceptabil. Se presupune ca 
masurile mentionate mai sus vor imbunatati eficienta reducerii infiltratiilor.  
Rata de acoperire a controlului infiltratiei va reduce investitia in reabilitarea retelei de canalizare. 
Totusi, este dificil de a stabili o formula pe baza careia va fi obtinuta o reducere a infiltratiei in 
functie de reabilitarea retelei. 
Se presupune ca masurile mentionate mai sus vor imbunatati eficienta reducerii infiltratiilor. Rata 
de acoperire a controlului infiltratiei va reduce investitia in reabilitarea retelei de canalizare. 
 Totusi, este dificil de a stabili o formula pe baza careia va fi obtinuta o reducere a infiltratiei in 
functie de reabilitarea retelei 
In urma analizei a datelor primite de la beneficiar a fost efectuata : 

 Volumele de apa uzata pentru consumatori casnici 

 Volumele de apa uzata pentru consumatori domestici 

 Indicatorii fluxului de apa uzata 

 Evolutia racordurilor: 

 
CLUSTERUL DE APA UZATA TURDA 
 
CLUSTER-ul existent Turda pentru apa uzata cuprinde aglomerarea Turda si cea mai mare parte 
din aglomerarea Campia Turzii. In Cluster Turda sunt continute urmatoarele municipii, orase si 
sate: Turda, Campia Turzii, Luna, Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti, Sandulesti, Copaceni, Viisoara, 
Urca, Calarasi, Calarasi Gara, Bogata. Localitatile Luncani si Gligoresti din Comuna Luna, nu sunt 
continute in Cluster Turda, dar sunt cuprinse in aglomerarea Campia Turzii. 

Previziunile privind cantitatile de ape uzate colectate pentru localitatile aferente proiectului se 

bazeaza pe urmatoarele estimari: 

- dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural, 

- dinamica populatiei racordate la sistemele publice de canalizare, in mediul rural si urban, 

- consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor si 

infiltratiilor, 

- consecintele contorizarii apei distribuite si aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra 

cantitatilor de ape uzate restituite, 

- termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea  la Uniunea 

Europeana vor fi respectate; 

- pozitia geografica a zonei, respectiv previziunile de extindere a zonei populate pentru 

fiecare localitate. 
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In functie de informatiile disponibile pentru o analiza mai buna au fost centralizate volumele de apa 
uzata facturate si numarul de racorduri pentru fiecare localitate. 

Tabel 4.1-26 Evolutia racordurilor la reteaua publica de canalizare a a apelor uzate menajere 
din Aglomerarea Turda, pentru diverse tipuri de consumatori, in anul 2014: 

Tabel 1 UAT TURDA 
UAT 
MIHAI 
VITEAZU 

UAT 
SANDULESTI 

UAT 
CALARASI-
LOC.BOGATA 

AGLOMERAREA 
TURDA 

Volum apa uzata 
facturata 

2,327,420.36 12,389.27 669.00 0.00 2,340,478.63 

din care:           

Consumatori domestici 1,380,099.77 5,666.00 669.00 0.00 1,386,434.77 

Consumatori 
comerciali 

947,320.59 6,723.27 0.00 0.00 954,043.86 

Tabel 4.1-27 Distributia volumului de apa uzata facturata in Aglomerarea Campia Turzii 
respectiv, pentru diverse tipuri de consumatori, in anul 2014: 

Tabel 1 CAMPIA TURZII VIISOARA URCA 
 AGLOMERAREA 
CAMPIA TURZII 

Volum apa uzata facturata 872,452.00 46,826.00 1,556.00 920,834.56 

din care:         

Consumatori domestici 578,535.00 46,151.00 1,556.00 626,242.38 

Consumatori comerciali 293,917.00 675.00 0.00 71,113.00 

Tabel 4.1-28 Evolutia racordurilor la reteaua publica de canalizare a a apelor uzate menajere 
din Aglomerarea Campia Turzii, pentru diverse tipuri de consumatori, in anul 2014: 

Tabel 2 CAMPIA TURZII VIISOARA URCA 
 AGLOMERAREA 
CAMPIA TURZII 

Total racorduri 4752 688 38 5478 

din care:         

Consumatori domestici 4513 683 38 5234 

Consumatori non-
rezidentiali 239 5 0 244 

Debitele de apa uzata si incarcarile la intrarea in statia de epurare, sunt prezentate in tabelele 
urmatoare, impreuna cu previziunile acestora: 

Tabel 4.1-29 Sumarul indicatorilor-Flux hidraulic de apa uzata Aglomerarea Turda 

Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată  

Nr Indicator Unitate 

Aglomerarea Turda 

Situaţie 
curentă (an 
2014) 

Ţintă minima  
( an 2018- 
2045) 

3.2.1 
Volum total de apă uzată 
colectată (flux mediu de 
apă uzată) 

1000 m
3
/zi 11.35 12.31 

3.2.1.1 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii domestici   

1000 m
3
/ zi 3.80 6.40 
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Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată  

Nr Indicator Unitate 

Aglomerarea Turda 

Situaţie 
curentă (an 
2014) 

Ţintă minima  
( an 2018- 
2045) 

3.2.1.2 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii comerciali 

1000 m
3
/ zi 2.61 2.83 

3.2.1.3 
Volumul apei uzate din 
inflitrări în reţeaua de apă 
uzată  

1000 m
3
/zi 4.94 3.08 

3.2.1.4 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii domestici  

% din 3.2.1 33.46% 51.99% 

3.2.1.5 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii comerciali 

% din 3.2.1 23.03% 22.99% 

3.2.1.6 

Rata de infiltrare în 
canalizare: Volumul apei 
infiltrate în reţeaua de apă 
uzată /  volum total de apă 
uzată colectată  

% din 3.2.1 43.51% 25.02% 

Sursa:Date preluate de la beneficiar si prelucrate de consultant 
 
 
 
 
Tabel 4.1-30 Sumarul indicatorilor-Flux hidraulic de apa uzata Aglomerarea Campia Turzii 

Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată  

Nr Indicator Unitate 

Aglomerarea Campia Turzii 

Situaţie 
curentă (an 
2014) 

Ţintă minima  
( an 2018- 
2045) 

3.2.1 
Volum total de apă uzată 
colectată (flux mediu de 
apă uzată) 

1000 m
3
/zi 12.288 10.37 

3.2.1.1 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii domestici   

1000 m
3
/ zi 1.72 3.92 

3.2.1.2 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii comerciali 

1000 m
3
/ zi 0.81 1.59 

3.2.1.3 
Volumul apei uzate din 
inflitrări în reţeaua de apă 
uzată  

1000 m
3
/zi 9.77 4.85 

3.2.1.4 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii domestici  

% din 3.2.1 13.96% 37.84% 
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Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată  

Nr Indicator Unitate 

Aglomerarea Campia Turzii 

Situaţie 
curentă (an 
2014) 

Ţintă minima  
( an 2018- 
2045) 

3.2.1.5 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii comerciali 

% din 3.2.1 6.57% 15.34% 

3.2.1.6 

Rata de infiltrare în 
canalizare: Volumul apei 
infiltrate în reţeaua de apă 
uzată /  volum total de apă 
uzată colectată  

% din 3.2.1 79.47% 46.82% 

Sursa:Date preluate de la beneficiar si prelucrate de consultant 
 

Tabel 4.1-31 Sumarul indicatorilor-Flux hidraulic de apa uzata Cluster Turda 

Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată  

Nr Indicator Unitate 

Cluster Turda 

Situaţie 
curentă (an 
2014) 

Ţintă minima  
( an 2018- 
2045) 

3.2.1 
Volum total de apă uzată 
colectată (flux mediu de 
apă uzată) 

1000 m
3
/zi 23.64 21.79 

3.2.1.1 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii domestici   

1000 m
3
/ zi 5.51 10.07 

3.2.1.2 
Volum total de apă uzată 
colectată de la 
consumatorii comerciali 

1000 m
3
/ zi 3.42 4.30 

3.2.1.3 
Volumul apei uzate din 
inflitrări în reţeaua de apă 
uzată  

1000 m
3
/zi 14.70 7.42 

3.2.1.4 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii domestici  

% din 3.2.1 23.33% 46.22% 

3.2.1.5 
Procent din volumul de apă 
uzată colectat de la 
consumatorii comerciali 

% din 3.2.1 14.47% 19.73% 

3.2.1.6 

Rata de infiltrare în 
canalizare: Volumul apei 
infiltrate în reţeaua de apă 
uzată /  volum total de apă 
uzată colectată  

% din 3.2.1 62.20% 34.04% 

Sursa:Date preluate de la beneficiar si prelucrate de consultant 
In concluzie o data cu reabilitarea retelelor de canalizare defectuoase cat si intretinerea continua a 
acestora se va diminua numarul de avarii considerabil o data cu volum de apa provenit din infiltratii. 
 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 288 / 1110 

 

 

4.1.5 Bilantul ciclului apei 

Tabel 4.1-32 Bilantul ciclului apei – in aria de acoperirea a Companiei de Apa Aries 

 Componentele bilantului de apa  2014 2019 2045 

A Consumatori casnici 

1 
Cantitate apa vanduta catre populatie 
(facturata) 

Mil 
m³/an 

                   
2,455  

           
2,893  

                 
3,667  

2 
Cantitate apa uzata evacuata de catre 
populatie (facturata) 

Mil 
m³/an 

                   
2,013  

           
2,626  

                 
3,328  

B Consumatori comerciali 

 
      

1 
Consum mediu de apa al consumatorilor 
comerciali 

Mil 
m³/an 

                   
0,809  

           
0,809  

                 
0,809  

2 
Volum mediu de apa uzata pe consumator 
comercial 

Mil 
m³/an 

                   
1,249  

           
1,249  

                 
1,249  

C Cantitati facturate  

1 
Total apa facturata 

Mil 
m³/an 

                   
3,264  

           
3,703  

                 
4,476  

2 
Total canalizare facturata 

Mil 
m³/an 

                   
3,261  

           
3,874  

                 
4,576  

D Productia de apa - pierderi  

1 
Total apa facturata 

Mil 
m³/an 

                   
3,264  

           
3,703  

                 
4,476  

2 
Nivelul pierderilor (% in productia totala de 
apa) 

% 
44,8% 30,0% 41% 

3 
Productia totala de apa 

Mil 
m³/an 

                   
5,918  

           
5,289  

                 
7,523  

E Cantitatea de apa uzata tratata  

1 
Total canalizare facturata 

Mil 
m³/an 

                   
3,261  

           
3,874  

                 
4,576  

2 Nivelul infiltratiilor (%) % 62% 34% 47% 

3 
Cantitate apa uzata tratata 

Mil 
m³/an 

                   
5,290  

           
5,193  

                 
6,732  

 
 

4.1.6 Emisar 

Apele uzate din Regiunea Turda – Campia Turzii sunt deversate in prezent in canalizarea 

municipiilor Turda si Campia Turzii si ajung in colectorul mare care duce la statia de epurare 

Campia Turzii. Apele uzate, epurate mecanic, sunt evacuate în emisar: râul Arieş, printr-o 

conductă Dn 1200 mm. Astfel, emisarul apelor epurate din Regiunea Turda – Campia Turzii este 

râul Arieş, care izvorăște din Munții Bihorului, care fac parte din Munții Apuseni. Are o lungime de 

apoximativ 164 km. Se varsă în Mureș în aval de Luduș. Curge prin județele Alba și județul Cluj. 

Orașele Turda, Câmpia Turzii și Baia de Arieș se află pe râul Arieș. 

Apele uzate vor fi tratate in statia de epurare Campia Turzii. 

4.1.7 Impactul deversarii apei uzate asupra consumatorilor din aval  
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Impactul se cuantifica in functie de tipul efluentului epurat, neepurat, epurat necorespunzator, apa 

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

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

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

 

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

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

apei, stabilita conform Ordinului 161/2006 al MMDD. 

 

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

reducerea capacitatii de utilizare a acestora pentru  utilizatorii din aval sau cresterea considerabila 

a costurilor de potabilizare, dar in primul rand prin diminuarea capacitatii de autopurificare a 

cursului receptor. 

 

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

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

Costurile de ecologizare a apei sunt atat de mari incat singura optiune ramane prevenirea poluarii 

corpurilor de apa. 

 

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

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

Evacuarea apelor uzate in ape de suprafata 

In termeni generali, apa uzata industriala evacuata in ape de suprafata trebuie sa fie tratata 
suficient pentru a preveni efectele negative asupra receptorilor. Astfel, apele evacuate in receptori 
naturali trebuie sa respecte  indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 001. 

In UE, Directiva IPPC si Directiva cadru privind apa ofera un ghid pentru descarcarile de ape uzate 
industriale in ape de suprafata, folosind standardele de calitate pentru apa, valorile limita pentru 
emisii si conceptul de cea mai buna tehnologie disponibila (CBTD).  

Descarcarea apelor uzate  in sistemul de canalizare 

Apa uzata industriala descarcata in sistemele de canalizare va fi epurata inainte de a fi evacuata in 
apele de suprafata receptoare.  

Descarcarile de apa uzata industriala in sistemele de canalizare trebuie sa se realizeze cu  
prevenirea urmatoarelor efecte negative:  

 Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane care sunt expuse 
datorita contactului cu apa uzata si namolul 

 Efecte negative asupra sistemului de canalizare  
 Efecte negative asupra facilitatilor de epurare  
 Efecte periculoase asupra apelor de suprafata receptoare.  

Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane 

Expunerea oamenilor la substante periculoase (de exemplu descarcari de ape uzate industriale) 

poate sa se produca in timpul operarii si intretinerii sistemului de canalizare si in timpul procesului 
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de epurare. Riscurile potentiale inseamna expunerea la substante volatile periculoase sau 

explozive. Evacuarile de substante care pot cauza vatamari ale sanatatii trebuie evitate sau reduse 

la nivelul la care nu inseamna riscuri pentru efluentul descarcat in sistemul de canalizare. 

 

Efecte asupra sistemului de canalizare  

Efectele evacuarii apei uzate industriale asupra sistemului de canalizare includ: 

 Coroziunea; 
 Miros neplacut. 

Coroziunea sistemului de canalizare este un fenomen bine cunoscut. Acizi, baze, cloruri si sulfati 
pot cauza coroziune in sistem. Coroziunea produsa de catre sulfati este de obicei asociata cu 
transformarea sulfatilor in sulfuri; un proces anaerob care are loc in sistemul de canalizare. 

Mirosul neplacut din sistemul de canalizare este de obicei cauzat de producerea de hifrogen 
sulfurat, dar si de amoniac si alte substante volatile organice (mercaptan si sulfura de metal, etc) 
pot cauza mirosuri neplacute. Producerea de sulfuri este cauzata de conditiile anaerobe din 
interiorul canalelor, concentratia de sulfati si compusi organici usor biodegradabili.   

Efecte asupra facilitatilor de epurare  

Efectele apei uzate industriale asupra facilitatilor de epurare includ: 

 Inhibarea procesului de tratare biologica   
 Miros neplacut 
 Coroziunea unor obiecte din statia de epurare   

Impactul asupra utilizatorilor din aval  

Impactul evacuarii deversarilor de ape uzate in corpurile de apa de suprafata este dependent de 
concentratie si de cantitatea totala de poluanti deversati si este cuantificat prin clasa de calitate a 
apei, stabilita conform OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind calsificarea calitatii 
apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.   

Impactul negativ al deversarilor de ape uzate neepurate asupra apelor curgatoare consta in 
reducerea capacitatii de utilizare a acestora pentru alti utilizatori din aval sau cresterea 
considerabila a costurilor de potabilizare, dar in primul rand prin diminuarea capacitatii de 
autopurificare a cursului receptor.  

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

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

Costurile de ecologizare a apei sunt atat de mari incat singura optiune ramane prevenirea poluarii 

corpurilor de apa. Pentru aceasta se impune aplicarea unui management integrat de tratare a apei 

si epurare a apei uzate pe arii geografice largi si pentru un numar cat mai mare de utilizatori 

 

 

4.1.8 Nivelul serviciului 
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Conform Legii nr. 241/2006 asupra serviciilor de apa si canalizare cu modificarile si completarile 

ulterioare, ―serviciul livrat prin intermediul infrastructurii de apa si canalizare trebuie sa realizeze la 

nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta (nivelul serviciul) din cadrul regulamentelor serviciilor 

de apa si apa uzata. 

In tabelul urmator se va prezenta nivelul actual al serviciilor pentru alimentarea cu apa si 

canalizarea pentru fiecare localitate din proiect care beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa, 

respectiv canalizare. 

Indicatorii de performanta se clasifica in: 

 Indicatori de performanta operationali, materializati in: 

 productia de apa mc/zi reprezinta cantitatea totala de apa furnizata sistemului de 

distributie, exprimata ca o medie a anului (mc/zi); 

 conformitatea cu calitatea apei si a apei uzate – numarul de esantioane/probe de 

productie de apa si efluent de apa uzata pe an care sunt in conformitate cu 

indicatorii impusi de normativele in vigoare; 

 consumul de aps (l/om, zi) – cantitatea totala anuala de apa facturata catre 

consumatori/ populatie deservita, exprimata in litri/om, zi; 

 apa nefacturata NRW; 

 Indicatori de performanta manageriali, materializati in: 

 acoperirea populatiei – procentul de populatie conectata la reteaua de alimentare cu 

apa si apa uzata; 

 procentul de consumatori contorizati; 

 populatia deservita pe angajat – tine cont de populatia conectata la reteaua de apa 

si canalizare impartita la numarul de angajati care furnizeaza servicii de apa si 

canalizare (inclusiv personalul auxiliar); 

Indicatori de performanta privind continuitatea si managementul activelor – poate fi facut prin 

raportari privind nivelul inlocuirii retelelor si monitorizarea nivelurilor de mentenanta ale activitatii, in 

special in ceea ce priveste retelele de apa si canalizare. 

 

Tabel 4.1-33  Indicatorii serviciilor pentru alimentarea cu apa si apa uzata 

N
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. 
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1 Turda Turda Turda 
4826
1 

4826
1 

5348
9 173 1529 1403 1608 560 4900 

2 
Campia 
Turzii 

Campia 
Turzii 

Campia 
Turzii 

2227
4 

2227
4 

2698
7 62 673 41 792 165 56 

3 Turda Aiton 

Aiton 667 793 1278 0 0 491 0 0 667 

Rediu 527 627 755 397 0 391 0 527 527 

Total 1194 1420 2033 397 0 882 0 527 1194 
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comuna 

4 
Campia 
Turzii 

Calarasi 

Calarasi 876 1042 1521 0 0 494 0 0 876 

Bogata 924 1099 1046 15 0 0 0 65 0 

Calarasi 
Gara 349 415 517 0 0 148 0 0 349 

Total 
comuna 2149 2556 3084 15 0 642 0 65 1225 

5 Turda Ciurila 

Ciurila 276 328 521 0 0 0 0 0 0 

Filea de 
Jos 222 264 419 0 0 0 0 0 0 

Filea de 
Sus 148 176 280 0 0 0 0 0 0 

Padureni 138 165 265 92 0 0 0 138 0 

Prunis 137 163 263 94 0 0 0 137 0 

Salicea 524 622 989 0 0 0 0 0 0 

Saliste 117 140 226 125 0 0 0 117 0 

Sutu 109 130 205 0 0 0 0 0 0 

Total 
comuna 1671 1988 3168 311 0 0 0 392 0 

6 
Campia 
Turzii 

Luna 

Luna 2409 2864 3061 0 0 403 0 0 1495 

Gligoresti  543 645 759 0 0 194 0 0 543 

Luncani 1346 1602 1760 150 0 149 0 525 584 

Total 
comuna 4298 5111 5580 150 0 746 0 525 2622 

7 Turda 
Mihai 
Viteazu 

Mihai 
Viteazu 4180 4973 5407 76 469 0 0 150 0 

Cheia 532 632 684 0 0 326 0 0 532 

Cornesti 779 926 912 0 109 342 0 0 779 

Total 
comuna 5491 6531 7003 76 578 668 0 150 1311 

8 Turda 
Petresti 
de Jos 

Petrestii 
de Jos 504 600 692 0 0 0 0 0 0 

Craesti 196 233 272 0 0 0 0 0 0 

Deleni 215 256 296 0 165 0 0 0 0 

Livada 184 218 254 0 0 0 0 0 0 

Petrestii 110 131 154 0 0 0 0 0 0 
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de Mijloc 

Petrestii 
de Sus 90 107 122 0 0 0 0 0 0 

Plaiuri 134 159 182 0 0 0 0 0 0 

Total 
comuna 1433 1704 1972 0 165 0 0 0 0 

9 Turda Ploscos 

Ploscos 344 409 479 41 14 0 0 125 0 

Crairat 79 93 105 10 12 0 0 35 0 

Lodobas 23 28 22 0 0 0 0 0 0 

Valea 
Florilor 270 322 380 55 2 0 0 155 0 

Total 
comuna 716 852 986 106 28 0 0 315 0 

1
0 

Turda 
Sandules
ti 

Sandulest
i 649 772 955 29 0 128 0 55 384 

Copaceni 1261 1500 1453 0 0 0 0 0 0 

Total 
comuna 1910 2272 2408 29 0 128 0 55 384 

1
1 

Campia 
Turzii 

Tritenii 
de Jos 

Tritenii de 
Jos 1316 1565 1608 461 0   0 

131
6 766 

Clapa 88 105 108 53 0 0 0 88 0 

Colonia 474 564 580 183 0 0 0 474 0 

Padureni 
1160 1379 1418 491 0 0 0 

116
0 0 

Tritenii de 
Sus 971 1154 1186 272 0   0 971 486 

Triteni 
Hotar 289 344 351 84 0 0 0 289 0 

Total 
comuna 4298 5111 5251 1544 0 0 0 

429
8 1252 

1
2 

Turda Tureni 

Tureni 974 1158 1163 314 0 309 0 624 624 

Ceanu 
Mic 403 479 482 281 0 280 0 403 403 

Comsesti 257 305 308 167 0 165 0 257 257 

Martinesti 397 473 477 174 0 177 0 397 397 

Micesti 357 425 427 363 0 0 0 357 0 

Total 
comuna 2388 2840 2857 1299 0 931 0 

203
8 1681 
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1
3 

Campia 
Turzii 

Viisoara 

Viisoara 4682 5568 6032 6 0 29 0 35 56 

Urca 1048 1247 1355 0 0 228 0 0 458 

Total 
comuna 5730 6815 7387 6 0 257 0 35 514 

    Total Populatie 
101.
813 

107.
735 

122.
205         

9.1
25 

15.1
39 

 

4.1.9 Rezumatul studiilor geotehnice  

4.1.9.1 Municipiul Turda 

Municipiul Turda este situat în marginea nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, unde  

mişcările de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior şi în axul 

cutelor sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmaţianul). Direcţia cutelor este nord şi formează 

relieful zonei colinare care caracterizează relieful regiunii. 

În condiţii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut râul Arieş, care a deschis o vale largă orientată aproximativ E-V.  Prin 

acţiunea de sedimentare acesta a format două nivele de terasă: un nivel superior ce aparţine 

Pleistocenului superior şi care se sprijină discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjurătoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperită în suprafaţă de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioară este 

constituită ,de asemenea din pietrişuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de râul Arieş, care este 

colector principal a unor cursuri de apă secundare, cum sunt Hăşdate şi Iara, care îşi au originea 

în zona Munţilor Apuseni sau Tur, care se formează din descărcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Râul Arieş are o secţiune de curgere destul de largă, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvoltă forţe de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formează hidrostructurile freatică cantonată la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioară şi superioară a râului Arieş. Hidrostructura din terasa inferioară 

este în legătură directă cu apa de suprafaţă a râului Arieş şi constituie principala sursă de apă 

potabilă a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plasează la adâncimi de 3-4 m. La nivelul 

terasei superioare acumularea apelor se face din infiltraţia directă a precipitaţiile şi din pierderile 

din apa de suprafaţă a reţelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci.  
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Clima este influentată de proximitatea Muntilor Apuseni, precum și de urbanizare. Unele influente 

vest-atlantice sunt prezente în timpul iernii și toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase precum si depozite 

necoezive alcatuite din strate de nisipuri si pietrisuri. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 2.70m si 8.30m fata de 

suprafata terenului.In ceea ce priveste chimismul apei subterane, analizele efectuate  pentru a 

pune in evidenta caracterul agresiv al apei asupra betoanelor si metalelor au evidentiat 

urmatoarele caracteristici fizico-chimice ale apei, apa prezinta agresivitate slab carbonica asupra 

betoanelor;apele prezinta agresivitate medie – puternica asupra metalelor. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate 

cu sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale. 

4.1.9.2 Municipiul Campia Turzii 

Localitatea Campia Turzii este situata în marginea nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, 

unde mişcările de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior şi în 

axul cutelor sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmaţianul). Direcţia cutelor este nord şi 

formează relieful zonei colinare care caracterizează relieful regiunii. 

În condiţii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona 

Turdei, un rol important la avut râul Arieş, care a deschis o vale largă orientată aproximativ E-V.  

Prin acţiunea de sedimentare acesta a format două nivele de terasă: un nivel superior ce aparţine 

Pleistocenului superior şi care se sprijină discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjurătoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperită în suprafaţă de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioară este 

constituită ,de asemenea din pietrişuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de râul Arieş, care 

este colector principal a unor cursuri de apă secundare, cum sunt Hăşdate şi Iara, care îşi au 
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originea în zona Munţilor Apuseni sau Tur, care se formează din descărcarea depozitelor 

paleogene sau Miocen inferioare. Râul Arieş are o secţiune de curgere destul de largă, cu un curs 

relativ meandrat, care dezvoltă forţe de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formează hidrostructurile freatică cantonată la nivelul depozitelor 

aluvionare ale Holocenului din terasa inferioară şi superioară a râului Arieş. Hidrostructura din 

terasa inferioară este în legătură directă cu apa de suprafaţă a râului Arieş şi constituie principala 

sursă de apă potabilă a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plasează la adâncimi de 3-4 

m. La nivelul terasei superioare acumularea apelor se face din infiltraţia directă a precipitaţiile şi 

din pierderile din apa de suprafaţă a reţelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentată de proximitatea Muntilor Apuseni, precum și de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii și toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire 

de 50 de ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand 

intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de 

raspuns Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie 

de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul 

cercetat, este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de 

teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform 

caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc 

geotehnic moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat 

depozite coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase precum si depozite 

necoezive alcatuite din strate de nisipuri si pietrisuri. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi de 1.30m – 4.20m. 

In ceea ce priveste chimismul apei subterane, analizele efectuate pentru a pune in evidenta 

caracterul agresiv al apei asupra betoanelor si metalelor au evidentiat urmatoarele caracteristici 

fizico-chimice ale apei: 

 apa prezinta agresivitate slab carbonica asupra betoanelor; 

 apele prezinta agresivitate medie – puternica asupra metalelor. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se 

prevada lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate 

cu sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.3 Comuna Aiton 

Amplasamentele sunt situate in localitatile Aiton si Rediu, sate componente ale comunei Aiton. 
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Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic. Comuna Aiton este 

situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile de cutare au adus în 

axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor sinclinale cele ale 

Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful zonei colinare 

care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona, un rol 

important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin actiunea 

de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine Pleistocenului 

superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 

potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 

terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 

din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare. Zona are un climat continental, caracterizat 

prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum 

si de urbanizare. Unele influente vest-atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna. Perimetrul 

cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani. 

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7.Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie 

de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul 

cercetat, este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de 

teren.Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia 

s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte).Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au 

interceptat depozite coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase si 

depozite slab coezive sau necoezive constituite din pietrisuri si nisipuri..Apa subterana a fost 

interceptata in foraje la cote de la -1.20m la cote de -7.80 fata de cota terenului.Daca vor fi 

necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada lucrari de 

epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv.In acest scop se recomanda 

intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de specialitate.Sapaturile care vor fi 

efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu sprijiniri conform 

normativelor in vigoare.Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a 
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incercarilor de laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu 

fundarea directa in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale. 

4.1.9.4 Comuna Calarasi 

Amplasamentele sunt situate in comuna Calarasi, cu satele componente Calarasi Sat, Calarasi 

Gara si Bogata. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic. Arealul  este situat în 

marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile de cutare au adus în axul 

structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor sinclinale cele ale Miocenului 

superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful zonei colinare care 

caracterizeaza relieful regiunii.În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune 

externi, din care, în zona Turdei, un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga 

orientata aproximativ E-V.  Prin actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un 

nivel superior ce apartine Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele 

Miocenului inferior din colinele înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în 

Holocenul superior Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi 

de 10 – 30 m, acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa 

inferioara este constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m.Din punct 

de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este colector 

principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea în zona 

Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau Miocen 

inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ meandrat, care 

dezvolta forte de eroziune importante la debite mari.Apele subterane formeaza hidrostructurile 

freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale Holocenului din terasa inferioara si 

superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara este în legatura directa cu apa de 

suprafata a raului Aries.Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul terasei 

superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile din apa 

de suprafata a retelei hidrografice secundare. Zona are un climat continental, caracterizat prin veri 

calde, uscate si ierni reci. Clima este influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de 

urbanizare. Unele influente vest-atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna. Perimetrul 

cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani. 

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7.Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie 

de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul 

cercetat, este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de 

teren.Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia 

s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte).Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au 

interceptat depozite coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase precum si 

depozite necoezive alcatuite din strate de nisipuri si pietrisuri.Apa subterana a fost interceptata in 

foraje la adancimi de 1.50 – 7.60m fata de suprafata terenului.In ceea ce priveste chimismul apei 
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subterane, analizele efectuate  pentru a pune in evidenta caracterul agresiv al apei asupra 

betoanelor si metalelor au evidentiat urmatoarele caracteristici fizico-chimice ale apei: 

 apa prezinta agresivitate foarte slab carbonica, foarte slab sulfatica asupra betoanelor; 

 apele prezinta agresivitate puternica asupra metalelor. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale. 

4.1.9.5 Comuna Ciurila 

Amplasamentele sunt situate in comuna Ciurila, cu satele componente Padureni, Prunis si Saliste.. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Comuna Ciurila este situata în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic Perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries. Nivelul apei subterane se plaseaza la 

adancimi de 3-4 m. La nivelul terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a 

precipitatiile si din pierderile din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  
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Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 1.50m si 6.80m. 

In ceea ce priveste chimismul apei subterane, analizele efectuate  pentru a pune in evidenta 

caracterul agresiv al apei asupra betoanelor si metalelor au evidentiat urmatoarele caracteristici 

fizico-chimice ale apei: 

 apa prezinta agresivitate foarte slab carbonica asupra betoanelor; 

 apele prezinta agresivitate puternica asupra metalelor. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.6 Comuna Luna 

Amplasamentele sunt situate in Comuna  Luna, cu satele componente Luna, Luncani si Gligoresti.. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Comuna  Luna este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile de 

cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 
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Din punct de vedere hidrografic Perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries. Nivelul apei subterane se plaseaza la 

adancimi de 3-4 m. La nivelul terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a 

precipitatiile si din pierderile din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din prafuri argiloase, prafuri nisipoase, prafuri argiloase nisipoase precum si 

depozite necoezive alcatuite din strate de nisipuri si pietrisuri. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 1.50m si 5.80m fata de 

suprafata terenului. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.7 Comuna Mihai Viteazu 

Amplasamentele sunt situate in comuna Mihai Viteazu, cu satele componente Mihai Viteazu, 

Cornesti si Cheia. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  
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Municipiul Turda este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic arealului luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries. Nivelul apei subterane se plaseaza la 

adancimi de 3-4 m. La nivelul terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a 

precipitatiile si din pierderile din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, prafuri argiloase precum si depozite necoezive alcatuite din strate de 

nisipuri si pietrisuri. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi de 3.10 – 5.60m. 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 
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Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.8 Comuna Petrestii de Jos 

Amplasamentele sunt situate in Comuna Petrestii de Jos, cu satele componente Deleni, Livada, 

Petrestii de Mijloc si Plaiuri. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Municipiul Turda este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic Perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 

potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 

terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 

din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 
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Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje, sub forma de infiltratie,  la adancimea de 1.30m in 1F 

satul Deleni 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.9 Comuna Ploscos 

Amplasamentele sunt situate in comuna Ploscos, cu satele componente Ploscos, Crairat si Valea 

Florilor.. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Comuna Ploscos este situata în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 

potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 

terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 

din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  
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Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase. 

Apa subterana nu a fost interceptata in foraje. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.10 Comuna Sandulesti 

Amplasamentele sunt situate in comuna Sandulesti, satul Sandulesti. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Municipiul Turda este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 

potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 
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terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 

din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase precum si depozite 

necoezive alcatuite din strate de pietrisuri si bolovanisuri. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi de 3.20 – 5.10m, fata de suprafata 

terenului. Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa 

se prevada lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.11 Comuna Tritenii de Jos 

Amplasamentele sunt situate in comuna Tritenii de Jos, cu satele componente Tritenii de Jos, 

Clapa, Colonia, Padureni, Tritenii de Sus si Tritenii Hotar. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Comuna Tritenii de Jos este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde 

miscarile de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul 

cutelor sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza 

relieful zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  
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Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 

potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 

terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 

din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare. Zona are un climat continental, caracterizat 

prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de 

urbanizare. Unele influente vest-atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase. 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 1.70m si 5.10m fata de 

suprafata terenului. 

In ceea ce priveste chimismul apei subterane, analizele efectuate pe proba prelevata din foraju 2F 

satul Padureni, pentru a pune in evidenta caracterul agresiv al apei asupra betoanelor si metalelor 

au evidentiat urmatoarele caracteristici fizico-chimice ale apei: 

 apa prezinta agresivitate foarte slab carbonica, foarte intens sulfatica, foarte slab 

magneziana asupra betoanelor; 

 apele prezinta agresivitate puternica asupra metalelor. 

Conform Indicativ NE 012-1/2007 apa se incadreaza in clasa XA1 (agresivitate chimica slaba). 

Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 
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4.1.9.12 Comuna Tureni 

Amplasamentele sunt situate in comuna Tureni, cu satele componente Tureni, Ceanu Mic, 

Comsesti, Martinesti si Micesti. 

Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate geomorfologica 

complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  

Comuna Tureni  este situata în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 

de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 

sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 

zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 

În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 

un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 

actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 

Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 

înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  

Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 

acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 

constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 

Din punct de vedere hidrografic Perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 

colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 

în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 

Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 

meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 

Apele subterane formeaza hidrostructurile freatica cantonata la nivelul depozitelor aluvionare ale 

Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 

este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries. 

Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 

influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-

atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  

Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 

ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 

Tc = 0.7. 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 

potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 

este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 

estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 

moderat (10 – 12 puncte). 

Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 

coezive formate din argile, argile prafoase, argile nisipoase precum si depozite necoezive alcatuite 

din strate de nisipuri . 

Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 1.40m si 6.80m fata de 

sup[rafata terenului. 
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Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 

lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 

In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 

specialitate. 

Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 

sprijiniri conform normativelor in vigoare. 

Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.1.9.13 Comuna Viisoara 

Amplasamentele sunt situate in comuna Viisoara, cu satele componente Viisoara si Urca.. 
Amplasamentele sunt situate în partea de vest a Depresiunii Transilvaniei, unitate  
geomorfologica complexa, avand caracter de depresiune interna la interiorul arcului carpatic.  
Municipiul Turda este situat în marginea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, unde miscarile 
de cutare au adus în axul structurilor anticlinale depozitele Miocenului inferior si în axul cutelor 
sinclinale cele ale Miocenului superior (Sarmatianul). Directia cutelor este nord si formeaza relieful 
zonei colinare care caracterizeaza relieful regiunii. 
În conditii emerse regiunea a fost supuse factorilor de eroziune externi, din care, în zona Turdei, 
un rol important la avut raul Aries, care a deschis o vale larga orientata aproximativ E-V.  Prin 
actiunea de sedimentare acesta a format doua nivele de terasa: un nivel superior ce apartine 
Pleistocenului superior si care se sprijina discordante pe depozitele Miocenului inferior din colinele 
înconjuratoare; un al doilea nivel ce a colmatat fundul depresiunii în Holocenul superior  
Depozitele terasei superioare sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 10 – 30 m, 
acoperita în suprafata de un pachet argilos-nisipos cu grosimi de 3 – 4 m. Terasa inferioara este 
constituita ,de asemenea din pietrisuri cu grosimi variabile de la 5 la 20 m. 
Din punct de vedere hidrografic perimetrul luat în studiu este dominat de raul Aries, care este 
colector principal a unor cursuri de apa secundare, cum sunt Hasdate si Iara, care îsi au originea 
în zona Muntilor Apuseni sau Tur, care se formeaza din descarcarea depozitelor paleogene sau 
Miocen inferioare. Raul Aries are o sectiune de curgere destul de larga, cu un curs relativ 
meandrat, care dezvolta forte de eroziune importante la debite mari. 
Apele subterane formeaza hidrostructurile freatice cantonate la nivelul depozitelor aluvionare ale 
Holocenului din terasa inferioara si superioara a raului Aries. Hidrostructura din terasa inferioara 
este în legatura directa cu apa de suprafata a raului Aries si constituie principala sursa de apa 
potabila a Municipiului Turda. Nivelul apei subterane se plaseaza la adancimi de 3-4 m. La nivelul 
terasei superioare acumularea apelor se face din infiltratia directa a precipitatiile si din pierderile 
din apa de suprafata a retelei hidrografice secundare.  
Zona are un climat continental, caracterizat prin veri calde, uscate si ierni reci. Clima este 
influentata de proximitatea Muntilor Apuseni, precum si de urbanizare. Unele influente vest-
atlantice sunt prezente în timpul iernii si toamna.  
Perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de 
ani. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul 
mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,10g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns 
Tc = 0.7. 
Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, functie de 
potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, 
este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren. 
Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2014, conform caruia s-a 
estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic 
moderat (10 – 12 puncte). 
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Din punct de vedere litologic, pana la adancimea investigata forajele au interceptat depozite 
coezive formate din argile, argile prafoase, prafuri argiloase nisipoase. 
Apa subterana a fost interceptata in foraje la adancimi cuprinse intre 1.20m si -3.20m. 
In ceea ce priveste chimismul apei subterane, analizele efectuate pentru a pune in evidenta 
caracterul agresiv al apei asupra betoanelor si metalelor au evidentiat urmatoarele caracteristici 
fizico-chimice ale apei: 
apa prezinta agresivitate foarte slab carbonica, slab sulfatica fata de betoane; 
apele prezinta agresivitate puternica asupra metalelor. 
Daca vor fi necesare executari de excavatii sub nivelul apei subterane, este necesar sa se prevada 
lucrari de epuismente dimensionate conform caracteristicilor fiecarui obiectiv. 
In acest scop se recomanda intocmirea unui proiect de epuismente de catre un proiectant de 
specialitate. 
Sapaturile care vor fi efectuate sub cota de -1.50m fata de cota terenului vor trebui executate cu 
sprijiniri conform normativelor in vigoare. 
Din analiza lucrarilor geotehnice descrise in prezentul studiu geotehnic si a incercarilor de 
laborator geotehnic, rezulta ca amplasamentul prezinta stratificatii compatibile cu fundarea directa 
in limita intervalului de valori al presiunilor conventionale 

4.2 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE ALIMENTARE CU APA 

Regiunea Turda–Campia Turzii cuprinde in situatia actuala urmatoarele sisteme de alimentare cu 
apa cu localitatile aferente fiecarui sistem:  

 
Figura 4-1 - Sisteme de alimentare cu apa – situatia existenta 

 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Turda – localitati componente: 

 Turda 

 Mihai Viteazu 

 Copaceni 

 Sandulesti 
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 Cheia 

 Bogata 

 Cornesti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Campia Turzii – localitati componente: 

 Campia Turzii 

 Viisoara 

 Urca 

 Calarasi 

 Calarasi Gara 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Aiton – localitati componente: 

 Aiton  
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Ciurila – localitati componente: 

 Ciurila 

 Sutu 

 Filea de Jos  

 Filea de Sus  
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Luna – localitati componente: 

 Luna 

 Luncani 

 Gligoresti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Petrestii de Jos – localitati componente: 

 Petrestii de Jos 

 Petrestii de Mijloc 

 Petrestii de Sus 

 Deleni 

 Livada 

 Plaiuri 

 Craesti 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Ploscos – localitati componente: 

 Ploscos 

 Crairat 

 Valea Florilor 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Tritenii de Jos – localitati componente: 

 Tritenii de Sus 

 Tritenii de Jos 

 Padureni 

 Colonia 

 Clapa 

 Triteni Hotar 
 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Tureni – localitati componente: 

 Tureni 
 

Consumul de apa, in regiunea Turda-Campia Turzii este detaliat in urmatorul tabel: 

Tabel 4-2 Consumul de apa uzual in regiunea Turda – Campia Turzii 

Municipiu/Comuna Tip Destinatie Unitate de masura 2013 

Turda Urban Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 1.643 
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Municipiu/Comuna Tip Destinatie Unitate de masura 2013 

Campia Turzii Urban Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 1.270 

Viisoara Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 162 

Luna Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 145 

Mihai Viteazu Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 149 

Petrestii de Jos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 37 

Sandulesti Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 110 

Non-rezidential m3/zi 44 

Tritenii de Jos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 40 

Calarasi Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 61 

Ciurila Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 16 

Ploscos Rural Rezidential l/cap locuitor x zi 80 

Non-rezidential m3/zi 10 

Sursa: Date furnizate de OR 

4.2.1 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Turda 

Sistemul Zonal de alimentare cu apa Turda cuprinde: Municipiul Turda, Comuna Mihai Viteazu 
(localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu), Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si 
Copaceni) si Comuna Calarasi (localitatea Bogata).  

Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 54 318 locuitori. 

In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-1 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Turda 

Zona de 
alimentare 

Localitate 
Nr. 

locuitori 
(2015) 

Nr. locuitori deserviti Grad de acoperire % 

Turda 

Turda 45,986 43,580 

49,882 

94.77% 

91.75% 

Mihai 
Viteazu 

4,115 

3,872 72.29% 
Cheia 530 

Cornesti 713 

Copaceni 1,266 
1,979 100% 

Sandulesti 649 

Bogata 1110 451 40.63% 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Turda cu 
indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 
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Figura 4-2 – Sistem zonal de alimentare cu apa Turda – plan de situatie 

In tabelul de mai jos se prezinta pentru SZAA Turda, capacitatile de depozitare in rezervoarele de 
inmagazinare a apei pentru intreg sistemul si lungimea retelelor de apa aferente fiecarei localitati 
componente. 
 
Tabel 4.2-2 Capacitati in zona de alimentare Turda 

Sistem de 
alimentar
e cu apa 
(SAA) 

UAT-uri 
component
e ale SAA 

Localitati 
componen
te 

Surse de 
apa 

Tratare 
apa 

Dezinfectie 
apa 

Capacitate 
de 
depozitare 

Lungime 
retele 

SZAA 
TURDA 

 TURDA Turda Uzina de 
Apa 
Cornesti 
(45 
puturi) + 
Uzina de 
Apa 
Mihai 
Viteazu 
(6 puturi) 

Statie 
de 
tratare 
apa 
Mihai 
Viteazu 

Clorinare 
Mihai 
Viteazu in 
cadrul 
statiei de 
tratare 

22.800 m³ 128.000 
m 

Mihai 
Viteazu 

Mihai 
Viteazu 

2.500 mc 
2 000 mc 

24.000 m 

Cheia 200 mc 5.000 m 

Cornesti 200 mc 4.800 m 

Sandulesti Copaceni   15.300 m 

Sandulesti 2x200 mc 12.300 m 

Calarasi Bogata   6.000 m 

Sursa: Date furnizate de OR 
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4.2.1.1 Municipiul Turda 

4.2.1.1.1 Sursa de apa 

Municipiul Turda este alimentat cu apa subterana din patru fronturi de captare din puturi: 
Cornesti, Mihai Viteazul, Turda Veche si Varianta. Dintre acestea, fronturile Cornesti si Mihai 
Viteazul functioneaza continuu. Captarea Turda Veche si Varianta sunt in conservare. 

Municipiul Turda este alimentat din aceasta sursa , comuna intregului SZAA Turda. 

Prin POS Mediu 2007-2013, au fost reabilitate un numar total de 51 de puturi, 45 de puturi  
captarea Cornesti si 6 puturi captarea Mihai Viteazu. 

Captarea apei 

1.Sursa subterana Cornesti, formata din 4 fronturi de captare (Moldovenesti, Ciucas, Dispecerat, 
Balastiera), este amplasata in amonte cu cca. 5 km fata de localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj, pe 
partea stanga a DN75, pe ambele maluri ale raului Aries, avand debitul proiectat de Q=318 l/s. 
Frontul de captare are 54 puturi forate (din care 45 aflate in functiune), H = 5-15 m, tubate cu 
colona metalica Dn 300 mm, astfel: 
– Grupul de puturi Moldovenesti format din 16 puturi cu adancimi intre 10-15 m, echipate cu 

electropompe, care au fost reabilitate prin contractul de lucrari ―Reabilitarea surselor de apa 
Turda‖ ; 

– Grupul de puturi Ciucas format din 6 puturi cu adancimi intre 8-13 m, echipate cu 
electropompe, care au fost reabilitate prin contractul de lucrari ―Reabilitarea surselor de apa 
Turda‖ ; 

– Grupul de puturi Dispecerat format din 10 puturi cu adancimea de 7-14 m, echipate cu 
electropompe, din care 8 puturi au fost reabilitate prin contractul de lucrari ―Reabilitarea 
surselor de apa Turda‖ ; 

– Grupul de puturi Balastiera format din 22 puturi cu adancimi intre 5-14 m, echipate cu 
electropompe, din care 15 puturi au fost reabilitate prin contractul de lucrari ―Reabilitarea 
surselor de apa Turda‖. 

 
Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor din 08.10.2014, rezulta ca in medie, puturile au un 
debit Qmediu = 7282,8 mc/zi (84,3 l/s), cu o adancime de 5-15 m. 
Debit frontul de captare Cornesti (intreaga sursa) este: 

- Q maxim = 511,6 l/s – cf. studiu hidrogeologic (anul 2012) INHGA Bucuresti 
- Q inst = 404,5 l/s – cf. datelor obtinute prin pompare astfel: 

- frontul de captare Moldovenesti Q inst = 132,5 l/s 
- frontul de captare Ciucas Q inst = 49 l/s 
- frontul de captare Dispecerat Q inst = 82 l/s 
- frontul de captare Balastiera Q inst = 141 l/s 

Toate aceste fronturi sunt amplasate de o parte si de alta a raului Aries, iar panza freatica este 
bine alimentata cu apa, toate puturile fiind de mica adancime. 

2.Sursa subterana Mihai Viteazu este amplasata amonte de localitatea Mihai Viteazu (in partea 
de sud-vest de Municipiul Turda), pe malul drept al raului Aries, pe partea stanga a DN75, in 
dreptul km 156 si este alcatuita din 10 puturi de mica adancime.Din acestea 6 sant in functiune si 
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au caracteristicile: Dn= 2 m si H = 8-10 m, echipate cu electropompe submersibile.Celelalte 4 
puturi sunt abandonate datorita lipsei apei, conform informatiilor furnizate de operator.  
In prezent, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor din 08.10.2014 sursa functioneaza cu 6 
puturi ce furnizeaza un debit  Qmediu = 2710,4 mc/zi (31,4 l/s).  
Acviferul se alimenteaza din raul Aries. Stratul acviferului este compus din pietris, bolovanis si nisip 
grosier, directia de curgere a acestuia este de la vest la est. 
 
Parametrii hidrodinamici si debitele sursei sunt: 

- Q maxim = 160 l/s – cf. studiu hidrogeologic INHGA Bucuresti 
- Q inst = 48 l/s (pentru 6 puturi in exploatare)– cf. datelor obtinute prin pompare 
- K (coeficient de permeabilitate) = 0, 0033 m/s, i (panta) = 0,00325, p (coeficient de 

porozitate) = 0,32 si nivel hidrostatic ≈ 4,50 m (sub nivelul terenului). 
 

3.Sursa subterana "Varianta" – sursa in conservare, sigilata de reprezentantii Administratiei 
Bazinale de Apa Mures, este amplasata in partea sud-vestica a Municipiului Turda, pe partea 
stanga a DN1 Aiud-Cluj, km 444+350, avand debitul si parametrii hidrodinamici conform: 

- Q maxim = 62,5 l/s – cf. studiu hidrogeologic INHGA Bucuresti 
- Q inst = 48 l/s – cf. Autorizatie de Gospodarire a Apelor din 08.10.2014; 
- K = 0,0017 m/s, i (panta) = 0,004, p (coeficient de porozitate) = 0,32 

Frontul de captare avea in compunere 10 puturi, in prezent existand exista 7, iar 3 dintre acestea 
au fost demolate prin amplasarea autostrazii A3 pe amplasamentul acestora.  
Cele 7 puturi existente aflate in conservare sunt echipate cu electropompe submersibile aflate intr-
o stare avansata de degradare.  
Stratul acviferului este compus din pietris, bolovanis si nisip grosier, directia de curgere este pe 
directia de la nord-vest la sud-est.  
 
4.Sursa subterana "Turda Veche" – sursa in conservare, sigilata de reprezentantii 
Administratiei Bazinale de Apa Mures, este amplasata in partea sud-estica a Municipiului Turda, 
pe partea dreapta a DJ 161B, str. Bogata, municipiul Turda.  
Frontul de captare este compus din 6 puturi sapate: doua puturi din caramida Dn = 3 m, H = 9 m si 
patru puturi din beton armat Dn = 2-3 m, H = 8-9 m; 
Captarea este tinuta in regim de conservare avand debitul: 

- Q maxim = 95 l/s – cf. studiu hidrogeologic INHGA Bucuresti 
- Q inst = 95 l/s – cf. Autorizatie de Gospodarire a Apelor din 08.10.2014; 

 
In zona frontului de captare, este amplasata Uzina de Apa „Turda Veche” care are rolul de 
potabilizare a apei prelevata din sursa „Hasdate” pentru orasul Campia Turzii. 
 
In figura de mai jos se prezinta schema de alimentare cu apa a SZAA Turda cu reprezentare in 
plan orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei, cu indicarea pozitiei lor relative.  
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Figura 4-3 – Sistem zonal de alimentare cu apa Turda – schema de alimentare cu apa  
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4.2.1.1.2 Tratare apa  

Deoarece sursa de apa este reprezentata de captari subterane si apa corespunde din punct de 
vedere fizico-chimic si bacteriologic, conform analizelor de apa efectuate de Operatorul Regional si 
de Consultant, este necesara o dezinfectie a apei cu clor. 
 

4.2.1.1.3 Gospodarii de apa 

Pentru toate sursele din cadrul SZAA Turda este necesara dezinfectia apei. Instalatiile de 
dezinfectie existente utilizeaza clorul gazos. 
 
Instalatii de dezinfectie 

1.Sursa subterana Cornesti – clorinarea se face cu ajutorul unui aparat de clorinare tip Wede 
Advance201CX cu capacitatea 0,6-12 g/h Cl2, direct in aductiunea care alimenteaza localitatea 
Cornesti; 

2.Sursa subterana Mihai Viteazu – clorinarea se realizeaza in conducta de intrare a apei in 
rezervorul de inmagazinare Mihai Viteazu (1 x 2.500 mc si 1 x 2000 mc) cu ajutorul unui aparat de 
clorinare tip Wede Advance201CX cu capacitatea 0,6-12 g/h Cl2; 
Statia de clorinare a fost reabilitata prin programul POS Mediu – 2007-2013 constand in cladiri 
suplimentare cu incaperi pentru dozare, neutralizare, depozit de butelii de clor si panouri electrice. 
In plus, toate echipamentele electro-mecanice necesare (pompe de dozare si conducte, panouri de 
control, sistem de alarma la gaz si de ventilare) au fost inlocuite. De asemenea, a fost prevazut un 
set de dispozitive pentru masurarea si reglarea in timp real a concentratiei de clor. Pentru 
contorizarea apei brute, s-a construit un camin pentru debitmetru. Acesta s-a instalat pe conducta 
de iesire de la fronturile de puturi, inainte de punctul de clorinare. 

3.Sursa subterana Varianta – sursa este in conservare si nu este prevazuta cu instalatie proprie 
de clorinare. 

4.Sursa subterana Turda Veche – sursa se afla in conservare, iar clorinarea se poate realiza cu 
un aparat existent tip Wede Advance201CX cu capacitatea 0,6-12 g/h Cl2, in stare buna de 
functionare, deasemenea in conservare. 
 
Rezervoare de inmagazinare  
 
Capacitatea de stocarea a apei in Turda este de 22.800 m³ si este asigurata de urmatoarele 
rezervoare de inmagazinare apa: 

- Rezervoarele de inmagazinare “Cetate”, 2 x 5.000 m³, (supraterane), reabilitate prin 
programul POS Mediu 2007-2013. Amplasament: Str.Ion I.Russu. Din aceste rezervoare se 
alimenteaza Municipiul Turda (zonele de presiune I, II si III) si printr-o derivatie, localitatea 
Sandulesti. 

- Rezervoarele de inmagazinare “Cetate, 2 x 2.500 m³, (ingropate) si 2 x 1.000 m³ m³ 
(ingropate),  sunt in conservare. Amplasament: str. Castrului Roman. 

- Rezervoarele de inmagazinare “Fragariste”, 2 x 300 m³, (ingropate) din care se 
alimenteaza zona II de presiune. Amplasament: str. Fragariste nr.23. 

- Rezervorul de inmagazinare“ Zootehnie”, 1 x 2.500 m³,  (supraterane) prin care se 
alimenteaza zona III de presiune, reabilitat prin programul POS Mediu 2007-2013. 
Amplasament: str. Fragariste nr.41; 

- Rezervorul de inmagazinare “Varianta”, 1 x 200 m³, in conservare. 
 Amplasament: in partea sud-vestica a Municipiului Turda, pe partea stanga a DN 1 Aiud-
Cluj, km 444+350.  

- Rezervorul de inmagazinare “Mihai Viteazu”, 1 x 2.500 m³ si 1 x 2.000 m³ unul reabilitat si 
celalalt executat prin programul POS Mediu 2007-2013 .  
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Amplasament: in partea stanga a DN 75, km 156+000, sensul de mers spre Turda. 

Statii de pompare 

Pe conductele de transport principale, existente in sistemul zonal Turda, exista trei statii de 
pompare reabilitate prin POS Mediu 2007-2013:   
 
– SP „Mihai Viteazul”, amplasata la Uzina de Apa Mihai Viteazu, echipata cu 5+1 

electropompe, avand caracteristicile Q1p = 248 mc/h si Hp = 27,1 mCA si P = 30 KW si 2 
electropompe, avand caracteristicile Q1p = 300 mc/h, H = 45 mCA si P = 55 KW. Statia are 
rolul de a pompa apa captata din sursele subterane Cornesti si Mihai Viteazu catre partea 
estica a municipiului Turda si rezervoarele Cetate (2x5000 mc); 

– SP „Varianta”, amplasata in partea stanga a drumului national DN1, Aiud-Cluj la km 
444+350 m, echipata cu un grup de pompare cu 2+1 electropompe, avand caracteristicile 
Q1p = 300 mc/h si Hp = 160 mCA si P = 55 KW, si un grup de pompare cu 1+1 
electropompe, avand caracteristicile Q1p = 10,5 mc/h si Hp = 10 mCA si P=2.2 KW, cu rolul 
de a pompa apa din aductiunea Mihai Viteazu si sursa Varianta catre rezervoarele de 
inmagazinare Cetate; 

– SP „Castanilor”, amplasata pe str. Castanilor, echipata cu 3 electropompe, avand 
caracteristicile  Q1p = 9,5 mc/h, H1p = 160 mCA P1p = 4 KW, si  3 electropompe, avand 
caracteristicile Q2p = 70 mc/h, H2p = 160 mCA si P2p = 55 KW  are rolul de a pompa apa din 
zona de presiune I a localitatii Turda catre zona de presiune II, in rezervoarele de 
inmagazinare Fragariste 2x300 mc. 

 
4.2.1.1.4 Aductiuni de apa  

1. Aductiuni aferente sursei subterane Cornesti – Orasul Turda este alimentat cu apa din mai 
multe fronturi de captare din puturi, in zona sud - vest a localitatii. Apa bruta este pompata din 
fronturile de puturi in statia principala de pompare la intrarea vestica a localitatii Mihai Viteazu, la 
aproape 5 km distanta de Turda. Apa pompata de la fiecare put este refulata prin conducte de 
PEID De 110 mm, intr-o conducta de legatura PEID Dn 400 mm, fiind apoi preluata de o conducta 
de aductiune din PREMO Ø 600 mm, in lungime de 2,5 km, pana la rezervoarele de inmagazinare 
1x2500 mc si 1x2000 mc, amplasate in incinta statiei de pompare Mihai Viteazu. 
In aceasta statie, apa bruta se dezinfecteaza cu clor, dupa care este pompata catre oras, cu o 
presiune de aproape 3 bari, prin doua conducte, una din otel Dn 400 mm in lungime de 11, 2 km si 
alta Dn 600 mm in lungime de 7,0 km (2,1 km Otel, 3,5 km Premo si 1,4 km Pafsin).  
Conducta  Dn 400 mm intra direct in partile estice ale orasului, la est si sud de raul Aries. 
Conducta Dn 600 mm este pozitionata in paralel cu conducta Dn 400 mm, in nord, de-a lungul 
raului Aries si se desparte la statia de pompare Varianta. 
Conductele descrise mai sus Dn 400 mm si Dn 600 mm prezinta pierderi importante de apa, avarii 
frecvente si in plus, pe anumite zone, trec prin proprietati private, zone in care accesul operatorului 
este restrictionat.  
Datorita starii avansate de uzura a aductiunilor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 
calitatea apei prin contaminarea bacteriana. Interventiile dese asupra retelei de apa atrag si 
intreruperea apei spre consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care cauzeaza mari 
neplaceri abonatilor.  
Prin realizarea acestor reabilitari se urmareste de asemenea imbunatatirea debitului de apa si 
asigurarea unei presiuni normale pentru toti consumatorii. 
Din conducta de legatura PEID De 400 mm dintre puturi si rezervoarele de inmagazinare apa, este 
alimentata in prezent localitatea Cornesti, printr-o conducta de azbociment Dn 150 mm si L = 400 
m. 
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2. Aductiuni aferente sursei subterane Mihai Viteazu – apa pompata de la fiecare put este 
refulata in rezervoarele de inmagazinare V=1x2500 mc si V=1x2000 mc (comune surselor Mihai 
Viteazu si Cornesti), amplasate langa statia de pompe centrala. Statia de pompare SP1, preia apa 
din rezervoarele Mihai Viteazu si o refuleaza prin 2 conducte, una din otel Dn 400 mm in lungime 
de 11, 2 km si una Dn 600 mm in lungime de 7,0 km (2,1 km Otel, 3,5 km Premo si 1,4 km Pafsin) 
catre reteaua de distributie, rezervoarele de inmagazinare si statia de pompare SP amplasata 
langa sursa Varianta. Din conducta de aductiune Dn 600 mm, printr-o derivatie De 200 mm este 
alimentata localitatea Mihai Viteazu. Din incinta statiei de pompare Mihai Viteazu, printr-o derivatie 
avand Dn 100 mm, este alimentata localitatea Cheia. 

3. Aductiuni aferente sursei subterane Varianta – sursa in conservare – apa captata, 
inmagazinata in rezervorul V=200 mc, poate fi refulata (cu ajutorul SP4) prin conducte de otel 
Ø100 mm in conducta colectoare Ø 200 mm, ajungand in rezervorul de acumulare cilindric 1x200 
mc – in cazul punerii in functiune a sursei.  
La ora actuala, statia de pompare existenta la sursa de apa Varianta (SP 4), preia apa distribuita 
de la rezervoarele Mihai Viteazu (1x2500 mc si 1x2000 mc) si o refuleaza catre rezervoarele de 
inmagazinare amplasate pe Cetatea Turda 2 x 5000 mc si direct catre consumatori (cateva cartiere 
din Turda). 
La Uzina Varianta o parte din debit este pompat prin statia de pompare existenta Varianta la 
rezervoarele Cetate si o parte din debit este distribuit spre zona de sud a orasului prin artera de Dn 
600 mm, pozata pe strada Alba Iulia. 
Presiunea disponibila in zona statie de pompare Vrianta, pe conducta de aductiune Dn 600 mm, ce 
transporta apa de la statia de pompare Mihai Viteazu, este de 3 bari. 

4. Aductiuni aferente sursei subterane Turda Veche – sursa in conservare – apa captata din 
aceasta sursa ar putea asigura, in caz de nevoie, alimentarea cu apa a populatiei si unitatiilor 
industriale amplasate pe malul drept al raului Aries prin conducte Ø200 si Ø300 mm. 
 

4.2.1.1.5 Retele de distributie din municipiul Turda 

Conducte principale de distributie a apei 

Din rezervoarele Cetate, doua conducte principale de transport alimenteaza Municipiul Turda, la 
nord si vest de raul Aries. 

Conducta de transport Dn 600 mm care alimenteaza partea de vest a orasului, este pozata in 
paralel cu conducta de aductiune Dn 600 mm, care urca spre rezervoarele „Cetate‖ si se 
conecteaza cu conducta de transport ce pleaca din SP „Varianta‖ si alimenteaza zona estica a 
orasului Turda.  
In punctul de conectare exista o vana inchisa pentru a asigura separarea zonelor de presiune.  
 
Sectiunea de aductiune de la SP „Mihai Viteazu‖ la SP „Varianta‖ este reabilitata partial. Lungimea 
totala este de aproape 8 km, fiind realizata in 1970.  
In programul POS Mediu 2007-2013 s-a inlocuit partial conducta de aductiune dintre SP „Mihai 
Viteazu‖ – Turda pe o lungime de 1.600 m cu conducta de diametrul 600 mm, din PAFSIN. 
Se impune imbunatatirea capacitatii de mentinere a debitului de alimentare si a calitatii apei 
(inlocuirea conductelor din azbociment) si reducerea pierderilor in reteaua de distributie (conducte 
vechi din fonta cenusie si azbociment, cu un numar mare de interventii tehnice in sistem). 

Statii de pompare pe reteaua de distributie 
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In prezent pe treaseul retelei de distributie exista urmatoarele statii de pompare apa potabila: 
 

– Statia de pompare/repompare “Fragariste”     Se afla in interiorul amplasamentului 
rezervorului „Fragariste‖, str. Fragariste. Echipamentul consta intra-un grup de pompe „Wilo‖ cu 
1+1 pompe cu caracteristicile Q1p = 14 m³/h si H = 60 mCA si P=1.85 KW. 

– Statia de pompare „Cocosului” (hidrofor)     amplasata pe str. Cocosului. Echipamentul este 
compus dintr-o pompa „Wilo‖ cu 1+1 pompe cu caracteristicile Q1p = 10 m³/ora, H = 70 m si 
P=3 KW. Statia de pompare mentine presiunea necesara pentru zonele Cocosului, Turturelelor 
si Cetatea Coltesti. 

– Statia de pompare „Flora Parc”     echipata 1+1 pompe cu Q1p = 10 m³/ora, H = 56 m si P = 
1,8 KW.  

– Statia de pompare Cetate – reabilitata prin POS Mediu - echipata cu 2 electropompe, avand 
caracteristicile Q1p = 21 mc/h, H = 20 mCA, si  2 electropompe, avand caracteristicile Q1p = 
22.8 mc/h, H = 23.5 mCA. 

– Statia de pompare Cariera     echipata cu 2 electropompe, avand caracteristicile Q1p = 6 mc/h, 
H = 160 mCA si P = 5,5KW. 

– Statia de pompare Calea Victoriei SP1     echipata cu 3 electropompe, avand caracteristicile 
Q1p = 17 mc/h, H = 70,6 mCA si P = 4KW. 

– Statia de pompare Calea Victoriei SP2     echipata cu 3 electropompe, avand caracteristicile 
Q1p = 10 mc/h, H = 71,7 mCA si P = 3KW. 

– Statia de pompare P-ta Romana     echipata cu 2 electropompe, avand caracteristicile Q1p = 
24 mc/h, H = 65,0 mCA si P = 4KW. 

– Statia de pompare Libertatii     echipata cu 3 electropompe, avand caracteristicile Q1p = 9 
mc/h, H = 55,0 mCA si P = 2,2KW 

 
Reteaua de distributie existenta acopera 95% din zona locuibila din Turda, iar in mare, configuratia 
generala a retelei de distributie este inelara.  
Inainte de programul POS Mediu 2007-2013, reteaua de distributie din Turda era compusa din 
conducte din fonta, otel, azbociment, Premo si PEID, avand o lungime totala de 119,32 km.  
Prin programul POS Mediu 2007-2013 s-au realizat: 

– Reabilitarea a 56,521 km de retele, conductele reabilitate fiind PEID, PE 100 Pn 10, SDR 
17; 

– Reabilitarea unui numar de 17.952 bransamente; 
– Extinderea a 7,930 km de retea de distributie a apei, din PEID si cu diametre Dn 110, 125 

si 200 mm; 
– Realizarea unui numar de 314 bransamente noi. 

 
In prezent, in Municipiul Turda, reteaua de distributie existenta are o lungime totala de 127,25 
km, din care 42,28 km necesita reabilitare datorita pierderilor mari si a avariilor frecvente. 
 
Prin realizarea reabilitarilor retelei de distributie se poate imbunatati debitul de apa si se poate 
asigura o presiune suficienta la toti consumatorii.  
Datorita dezvoltarii rapide a localitatii din ultimul timp, sunt necesare extinderi ale retelei de apa pe 
strazile noi aparute. 
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4.2.1.2 Comuna Sandulesti  

Localitatile Sandulesti si Copaceni fac parte din Comuna Sandulesti. 

4.2.1.2.1 Sursa de apa 

Sursa de apa care alimenteaza comuna Sandulesti este reprezentata de sursa comuna a SZAA 
Turda, respectiv fronturile de captare din puturi Cornesti si Mihai Viteazu descrise in detaliu in 
cadrul subcapitolului 4.2.1.1.1. 

4.2.1.2.2 Tratare apa  

Deoarece sursa de apa este reprezentata de captari subterane si apa corespunde din punct de 
vedere fizico-chimic si bacteriologic, nu sunt necesare facilitati de tratare. 

4.2.1.2.3 Gospodarii de apa 

De la sursa de apa comuna a SZAA Turda, reprezentata de fronturile de captare Cornesti si Mihai 
Viteazu, apa ajunge la rezervoarele de inmagazinare „Cetate‖ din Turda de unde prin intermediul 
Statiei de Pompare Sandulesti, amplasata in incinta gospodariei Cetate, echipata cu 4 
electropompe, avand caracteristicile Q1p = 25 mc/h, Hp = 250 mCA si P = 15 KW, apa este 
pompata catre rezervoarele de inmagazinare Sandulesti 2 x 200 mc. 

4.2.1.2.4 Aductiuni de apa  

De la SP Sandulesti apa este pompata spre rezervoarele Sandulesti, printr-o conducta cu 
lungimea de L=5.480 m, din otel Dn 150 mm si partial PEID De 180 mm.  
Din rezervoarele de inmagazinare Sandulesti apa este transportata printr-o conducta de aductiune 
cu o lungime de L=1909 m din PEID De 180 mm spre Copaceni, iar spre Sandulesti printr-o 
conducta de aductiune din PEID De 160 mm cu o lungime de L=853 m. 
Conductele de aductiune se afla in stare buna de functionare. 

4.2.1.2.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Sandulesti acopera aproape intreaga trama stradala, 
exceptie facand DJ103G dintre Sandulesti si Cheile Turzii (zona cu dezvoltare recenta). 
Reteaua este alcatuita din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre De 110 mm si De 160 mm 
cu lungimea totala de L=12300 m.  
Reteaua de distributie din localitatea Copaceni acopera intreaga trama stradala si este alcatuita 
din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre De 90 mm si De 140 mm cu lungimea totala de 
L=15300 m.  
In comuna Sandulesti sunt necesare extinderi ale retelei de distributie. 
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4.2.1.3 Comuna Mihai Viteazu  

 
4.2.1.3.1 Sursa de apa 

Sursa de apa a localitatilor Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti este reprezentata de sursa comuna a 
SZAA Turda, respectiv fronturile de captare din puturi Cornesti si Mihai Viteazu descrise in detaliu 
in cadrul subcapitolului 4.2.1.1.1. 
 

4.2.1.3.2 Tratare apa  

Deoarece sursa de apa este reprezentata de captari subterane si apa corespunde din punct de 
vedere fizico-chimic si bacteriologic, nu sunt necesare facilitati de tratare. 

4.2.1.3.3 Gospodarii de apa 

 
Rezervoare de inmagazinare 
Alimentarea cu apa a localitatii Mihai Viteazu, se face printr-o conducta de otel Dn150mm, 
conectata la conducta de aductiune ce transporta apa spre Turda.  
Nu exista rezervor de inmagazinare doar pentru localitatea Mihai Viteazu.  
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervorul de apa cu o capacitate de 
2.500 mc, aflat in incinta gospodariei de apa Uzina Mihai Viteazu. 
 
In localitatea Cheia existenta un rezervor de inmagazinare V=200 mc, din care apa este distribuita 
gravitational in reteaua de distributie. 
 
In localitatea Cornesti exista un rezervor de inmagazinare apa potabila aflat in conservare, cu o 
capacitate de 1x200 mc, iar momentan de la frontul de captare Dispecerat (captarea Cornesti) apa 
este tratata si pompata direct in reteaua de distributie a localitatii Cornesti. 

Statii de pompare 
Statia de pompare Mihai Viteazu, avand caracteristicile Q = 70 mc/h, h = 230,0 mCA si P= 11 
KW, are rolul de a alimenta centrul logistic Kaufland din reteaua de distributie a localitatii. 
 
Statia de pompare Cornesti, amplasata la frontul Dispecerat din cadrul sursei Cornesti, echipata 
cu 3 pompe Movitec avand caracteristicile Q = 27 mc/h, h = 45,9 mCA si P= 5,5 KW, are rolul de a 
pompa apa captata din sursa subterana Dispecerat catre localitatea Cornesti. 
 
Statia de pompare Cheia, amplasata in cadrul Uzinei de Apa Mihai Viteazu, echipata cu 3 
electropompe, avand caracteristicile Q = 10,5 mc/h, H = 56,7 mCA si P = 3 KW, are rolul de a 
pompa apa catre rezervorul de inmagazinare existent in localitatea Cheia. 

4.2.1.3.4 Aductiuni de apa  

In prezent, alimentarea cu apa a localitatii Mihai Viteazu se face printr-o conducta de aductiune, 
din Otel Dn 150 mm, L= 3.560 m bransata la conducta de aductiune din otel Dn 400 mm, ce 
transporta apa de la uzina Mihai Viteazu, catre Turda.  
 
Pentru alimentarea cu apa a localitatii Cheia, apa este pompata de la statia de pompare Cheia 
(amplasata in cadru Uzinei Mihai Viteazu) printr-o conducta de aductiune din PEID De 125 mm cu 
lungimea de 2.530 m.  
 
Pentru localitatea Cornesti, se pompeaza apa din frontul de captare Dispecerat prin intermediul 
statiei de pompare Cornesti printr-o conducta din azbociment Dn 150 mm de lungime 440 m. 
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4.2.1.3.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Mihai Viteazu acopera aproape in intregime trama stradala a 
localitatii cu exceptia zonelor noi dezvoltate. 
Este alcatuita din conducte de PEID si OL cu diametre cuprinse intre De 110 - 160 mm, respectiv 
Dn 50 – 160 mm cu lungimea totale de L=24.000 m, cu o populatie racordata la reteaua de apa de 
3.359 persoane.  
Reteaua de distributie din localitatea Cheia acopera intreaga trama stradala, este alcatuita din 
conducte de PEID cu diametre cuprinse intre De 50 - 125 mm avand o lungime de 5.000 m.  
 
Reteaua de distributie din localitatea Cornesti acopera intreaga trama stradala, este alcatuita din 
conducte de PEID, OL si AZBO cu diametre cuprinse intre De 63 - 110 mm, Dn 50-150 mm, 
respectiv Dn 150 mm avand o lungime de 4.800 m. 
 
Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 
calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 
atrag si intreruperea furnizarii apei la consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care 
cauzeaza mari neplaceri abonatilor. 
Pentru a elimina aceste neplaceri cauzate abonatilor, se propune reabilitarea retelei de distributie a 
apei  pe anumite tronsoane si extinderea retelei de distributie in zonele noi dezvoltate.. 

4.2.1.4 Comuna Calarasi - Localitatea Bogata 

4.2.1.4.1 Sursa de apa 

Sursa de apa a localitatii Bogata este reprezentata de sursa comuna a SZAA Turda, respectiv 
fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu descrise in detaliu in cadrul subcapitolului 4.2.1.1.1. 

4.2.1.4.2 Tratare apa  

Deoarece sursa de apa este reprezentata de captari subterane si apa corespunde din punct de 
vedere fizico-chimic si bacteriologic, nu sunt necesare facilitati de tratare. 

4.2.1.4.3 Gospodarii de apa 

Alimentarea cu apa a localitatii Bogata se face printr-o statie de pompare apa potabila, amplasata 
in incinta Uzinei de Apa Turda Veche, echipata cu 2 electropompe, avand caracteristicile Q = 32 
mc/h, H = 53 mCA si P = 7,5 KW, care pompeza apa catre reteaua de distributie. 
Conducta de aspiratie a statiei de pompare este bransata la artera de apa Dn600mm, existenta pe 
strada Bogata, municipiul Turda. 

4.2.1.4.4 Aductiuni de apa  

Conducta de aductiune ce transporta  apa de la statia de pompare Bogata spre reteaua de 
distributie apa potabila a localitatii, este din PEID De 125 mm, si are o lungime de 2871 m. 

4.2.1.4.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie este formata din conducte din PEID, Dn 50-110 mm, cu o lungime totala de 
6.000 m, la care sunt racordati 691 locuitori. 
Reteaua de apa existenta este in stare buna de functionare, iar pentru atingerea gradului de 
acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa. 

4.2.2 Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Campia Turzii 
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Sistemul Zonal de alimentare cu apa Campia Turzii cuprinde: Municipiul Campia Turzii, Comuna 
Viisoara (localitatile Viisoara si Urca) si Comuna Calarasi (localitatile Calarasi si Calarasi Gara).  
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 28.622 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-3 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Campia Turzii 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de 
acoperire % 

Campia 
Turzii 

Campia Turzii 22,073 20,606 93.35% 

Viisoara 4,261 4,214 79.85% 

Urca 1,016 

Calarasi 941 2,160 90.68% 

Calarasi Gara 331 

 Sursa: Date furnizate de OR 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Campia Turzii 
cu indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 
 
 

 

Figura 4-4 – Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii 
In tabelul de mai jos se prezinta capacitatile de depozitare in rezervoarele de inmagazinare a apei 
pentru intreg sistemul SZAA Campia Turzii si lungimea retelelor de apa aferente fiecarei localitati 
componente. 
 
Tabel 4.2-4 Capacitati in zona de alimentare Campia Turzii 
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Sistem de 
alimentare 
cu apa 
(SAA) 

UAT-uri 
compon
ente ale 
SAA 

Localitati 
componen
te 

Surse de 
apa 

Tratare 
apa 

Dezinfecti
e apa 

Capacitate 
de 
depozitare 

Lungime 
retele 
[m] 

SZAA 
CAMPIA 
TURZII 

CAMPIA 
TURZII 

Campia 
Turzii 

Captare 
supraf. 
Hasdate; 
Subteran 
"Poiana" si 
"Calarasi" 

Statia 
de 
tratare 
apa 
Turda 
Veche  

Clorinare 
Hasdate 
in cadrul  
statiei de 
tratare 

5.000 mc 61.838 

Viisoara Viisoara - 23.000 

Urca 

Calarasi Calarasi 200 mc 14.810 

Calarasi 
Gara 

- 4.452 

Sursa: Date furnizate de OR 

4.2.2.1 Municipiul Campia Turzii 

4.2.2.1.1 Sursa de apa 

Municipiul Campia Turzii este alimentat din sursa de suprafata ―Hasdate‖ si sursele subterane 
Calarasi si Poiana.  
In programul POS Mediu 2007-2013 a fost reabilitata sursa de apa Hasdate. 
 
Captarea apei 
1. Sursa subterana: dren Calarasi 
Captarea din sursa Calarasi este situata la 3 km de orasul Campia Turzii si consta intr-un dren, cu 
lungimea L = 2450 m, realizat din tuburi de beton cu Dn 300 mm, cu barbacane. 
Drenul este prevazut cu filtru invers la partea superioara si cu camera de captare, iar in aval este 
executat un ecran din beton armat. 
Apa este pompata prin doua statii de pompare, SP1 si SP2 in rezervorul de inmagazinare existent 
Calarasi, V=1x5000 mc. 
Debitul captarii este: 

- Q maxim = 155 l/s – cf. studiu hidrogeologic INHGA Bucuresti. 
- Q inst  = 155 l/s – cf. Autorizatiei de Gospodarire a Apelor. 

 
2. Sursa subterana: frontul de captare Poiana 
Frontul de captare din puturi Poiana este compus din: 

- Dren de captare L = 350 m, din tuburi de beton Dn 300 mm, cu barbacane, pozat la 
adancime medie de 6 m. Drenul este situat paralel cu aliniamentul puturilor si este prevazut 
cu o camera de captare din care apa este pompata printr-o statie de pompare spre statia 
de tratare (clorinare+denitrificare). 

- Puturi forate (16 buc.), fiecare avand dimensiunile: H = 8 m, D = 300 mm - in conservare. 
Debitul  drenului de captare este: 

- Q maxim = 18 l/s – cf. studiu hidrogeologic INHGA Bucuresti (2012). 
- Q inst  = 100 l/s (Qmed captat =23.2 l/s) – cf. datelor furnizate de titular – obtinute prin pompare. 

 
Debitul frontului de puturi este: 

- Q inst = 7 l/s – cf. stud. Hidrogeologic INHGA Bucuresti. 
 
3. Sursa de suprafata Hasdate 
Captarea este formata din baraj deversor si camera de captare. 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 326 / 1110 

 

Captarea a fost proiectata pentru Qinst = 300 l/s. 
Caracteristicile barajului deversor: 

 Cota coronament: 352.65 mdMN 

 Latime coronament: 2 m 

 Lungime coronament: 23.1 m 

 Cota deversor: 352 mdMN 

 Avanradier din pereu din dale de beton  
Caracteristicile disipatorului de energie: 

 Lungime 7 m 

 Latime 13 m 

 Perna de aer h = 0.5 m 

 Pinten de beton in care este incadrat disipatorul 
Caracteristicile risbermei: 

 Lungime 7 m, din care 3,5 m in zona de record 
Caracteristicile camerei de captare: 

 Din beton armat monolit cu 4 compartimente cu dimensiunile 5.6 x 5.1 x 6 m, echipata cu 
stavilare plane B x H = 136 x 140 cm. 

Apa captata ajunge gravitational la statia de tratare Hasdate. Priza de apa are o zona de 
acumulare de 30 m, in amonte de pragul de fund, pe toata latimea zonei, un sistem bypass al 
captarii si echipament pentru curatarea depozitelor de namol. 
Captarea a fost proiectata pentru un debit  Qinstalat=300 l/s. 
 

4.2.2.1.2 Tratare apa  

Instalatii de tratare 
 
1.Sursa Calarasi – este subterana, apa bruta captata din aceasta sursa este tratata cu clorura de 
var in caminul de aspiratie al SP1, inainte de intrarea apei in rezervorul de acumulare al sistemului 
de captare Calarasi (1x5000 mc) 
 
2.Sursa Poiana – nu are rezervor propriu de acumulare. Apa captata din aceasta sursa (doar din 
drenul de captare) este condusa catre o statie de tratare unde are loc denitrificarea apei si apoi 
dezinfectia prin injectarea clorului direct in conducta de transport prin care apa este pompata spre 
aductiune. 
 
3.Sursa Hasdate - Apa bruta prelevata din sursa de suprafata: pr. Hasdate se trateaza la statia de 
tratare Turda Veche care este amplasata langa sursa subterana Turda Veche (sursa in 
conservare) pentru alimentarea Municipiului Turda.  
Suprafata de teren care deserveste statia de tratare existenta este de cca. 14.160 mp, imprejmuita 
cu gard de beton pe latura dinspre nord-vest, respectiv cu gard din plasa de sarma in rest. Statia 
de tratare este una conventionala, cuprinzand: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, 
filtrarea rapida cu nisip, tratare cu carbune activ si dezinfectia finala.  
 
Procesul de tratare este conventional si este compus dintr-o singura linie cu capacitatea de 300 l/s 
(1000 m³/ora).  
Statia cuprinde: 
- O camera de amestec, care este folosita pentru amestecarea apei brute cu coagulantul, 
sulfatul de alumniu si varul in suspensie. 
- Un decantor radial cu diametrul de 35,5 m. Namolul din decantor este trimis pe doua 
platforme de uscare de 10 m x 25 m. 
- Opt filtre rapide cu nisip (4x2) cu nivel constant, cu debit variabil cu dimensiunea 8 x 2,5 m. 
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Douazeci de filtre sub presiune GAC cu un volum de 20 m³ fiecare, cu diametrul de 2,5 m si 
inalte de 4 metri. 
- O statie de pompare cu o capacitate de 5 x 200 m³/ora si 2,8 bari. Aceste pompe pompeaza 
apa direct din filtre catre reteaua orasului prin intermediul filtrelor GAC. ST nu are capacitate 
de stocare. 
- Un rezervor de 200 m³ care este folosit pentru stocarea apei pentru filtre si spalarea in 
contracurent a filtrelor GAC. Acest rezervor este alimentat printr-un by-pass la refularea 
statiei de pompare. 
- O instalatie de dozare pentru prepararea, dozarea si injectarea varului in suspensie si a 
sulfatului de aluminiu. 

 Echipament de corectarea pH-ului cu var in suspensie, acesta este preparat in doua 
bazine de dozare. Varul este dozat printr-o pompa de dozare cu doua capete si 
injectat in camera de compensare. 

 Prepararea sulfatului de aluminiu, prima dilutie la 20 – 30 % intr-un rezervor subteran, 
este transferat la un rezervor si dozat printr-o singura pompa de dozare cu doua 
capete. Injectarea se efectueaza in camera de compensare. 
- Statia de clorinare (pentru post-clorinare) este compusa dintr-un: dozator, o conducta, doua 
pompe de dozare cu inaltime mare de pompare. Clorinarea este executata sub presiune 
direct la refularea statiei de pompare. 
- Facilitati de spalare in contracurent compuse din patru pompe (de la 70 la 80 m³/ora) si trei 
suflante. Aceste facilitati sunt folosite pentru filtre si spalarea in contracurent a filtrelor GAC. 
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4.2.2.1.3 Gospodarii de apa 

Rezervoare de inmagazinare  
Municipiul Campia Turzii dispune de un rezervor de inmagazinare denumit ―Calarasi‖, V=5.000 m³, 
amplasat langa drenul Calarasi, din apropierea localitatii Calarasi Gara. 
In acest rezervor este inmagazinata apa de la sursa de suprafata Hasdate, sursa Poiana cat si din 
sursa Calarasi, dupa o prealabila tratare (denitrificare + clorinare). 
Rezervorul este amplasat la cota 332 m . 
Rezervorul Calarasi asigura si rezerva de incendiu . 
 
Rezervorul de inmagazinare „Calarasi-sat‖, V=1x200 mc este alimentat din rezervorul Calarasi prin 
SP1 Calarasi si asigura alimentarea cu apa a  localitatii Calarasi. 
 
Statii de pompare 
 
In SZAA Campia Turzii exista urmatoarele statii de pompare pe conductele de transport principale: 
 

– SP1 Calarasi este echipata cu 2 pompe (1A+1R) TIP Cerna 80, avand fiecare Q = 60 mc/h 
si pompeaza apa de la sursa Calarasi la rezervor de inmagazinare Calarasi; 
 

– SP2 Calarasi este echipata cu 2 pompe (1A+1R) TIP Cerna 80, avand fiecare Q = 120 
mc/h si Q2 = 60 mc/h si pompeaza apa de la sursa Calarasi la rezervor de inmagazinare 
Calarasi; 
 

– SP Poiana – apa prelevata din camera de captare a drenului este preluata de o statie de 
pompare echipata cu 4 pompe (2A+2R), avand Q1p = 75 mc/h si Hp = 56 mCA fiecare si 
trimisa spre statia de tratare (denitrificare). 
 
 Puturile – sursa in conservare – nu sunt echipate cu pompe. 
 

– SP sursa Hasdate este amplasata la statia de tratare Turda Veche, din municipiul Turda, 
echipata cu 5 electropompe, avand fiecare  Q = 30 mc/h, H = 42 mCA si P = 45 kW, 
pompeaza apa captata din sursa Hasdate la rezervorul de inmagazinare Calarasi, 1x5000 
mc. 
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4.2.2.1.4 Aductiuni de apa  

1.Aductiuni aferente sursei de suprafata Hasdate – Municipiul Campia Turzii este alimentat de 
la ST Hasdate, localizata la sud de Turda, la cota de 320 m.  
Apa tratata este pompata in rezervorul Calarasi de 5.000 m3 printr-o conducta cu o lungime de 
aproape 11 km (de la ST catre rezervor).  
Din rezervor, apa curge gravitational catre oras printr-o conducta de transport Dn 600 mm , L = 
4,55 km. 
Transportul apei brute de la sursa de suprafata Hasdate la statia de tratare Turda Veche se face 
printr-o conducta de aductiune Dn 600 mm, cu lungime L = 9103 m.  
Dupa tratare, apa este pompata in rezervorul existent la sursa Calarasi prin doua conducte de 
aductiune Dn 600 mm, L = 9400 m si Dn 400 mm, L = 9400 (conducta din azbociment, utilizata in 
conditiile aparitiei unor defectiuni la conducta de aductiune Dn 600). 
 
2.Aductiuni aferente sursei subterane Poiana – Prin intermediul unei statii de pompare, apa 
captata din sursa Poiana este pompata intr-o conducta PEID Dn 250 mm, L = 800 m, ce se 
racordeaza la conductele de aductiune Dn 600 mm si Dn 400 mm, care transporta apa de la statia 
de tratare Hasdate spre rezervorul Calarasi. 
 

4.2.2.1.5 Retea de distributie 

Conducte principale de distributie a apei 
Reteaua de distributie in Municipiul Campia Turzii este de tip inelar si ramificat, conductele sunt 
din otel, azbociment si fonta, cu diametre cuprinse intre Dn 50 ÷ 400 mm.  
Lungimea retelei de distributie este L = 53,2 km. 
 
Reteaua de distributie apa potabila 
Reteaua de distributie existenta acopera 96% din zona locuibila a municipiului Campia Turzii, iar  
inainte de anul 2007 avea o lungime de 48,72 km.  
In programul POS Mediu 2007-2013 s-a reabilitat o lungime totala de 17,635 km, prin inlocuire cu 
conducte PEID, cu diametre de 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm. 
De asemenea s-a reabilitat un numar de 1337 de bransamente Dn 25 mm, 1 buc Dn 40 mm si 132 
buc, Dn 50 mm. 
Reteaua de distributie s-a extins cu conducte din PEID, PE 100 Pn 10, SDR 17, cu diametre de 
110, 125 si 160 mm, pe o lungime de 2,320 km. De asemenea, s-au executat 115 bransamente la 
reteaua de distributie a apei. 
 
Localitatile Viisoara, Urca, Calarasi si Calarasi-Gara sunt alimentate din sistemul de alimentare 
Campia Turzii.  
 
Mare parte din sistemul de distributie este vechi (data de realizare este:1972). Constructia retelei a 
inceput inainte de 1950, iar procentul conductelor din azbociment este de aproape 49 %, si 40% 
din retea este realizata din otel. 
Se impune imbunatatirea capacitatii de mentinere a debitului de alimentare si a calitatii apei 
(inlocuirea conductelor din azbociment) si reducerea pierderilor in reteaua de distributie (conducte 
vechi din fonta cenusie si azbociment, cu un numar mare de interventii tehnice in sistem). 
Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 
calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 
atrag si intreruperea furnizarii apei la consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care 
cauzeaza mari neplaceri abonatilor. Pentru a elimina aceste neplaceri cauzate abonatilor, se 
propune reabilitarea retelei de distributie a apei  pe anumite tronsoane. 
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In figura de mai jos se prezinta schema de alimentare cu apa a SZAA Campia Turzii cu 
reprezentare in plan orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei, cu indicarea 
pozitiei lor relative. 
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Figura 4-5 – Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii – schema de alimentare cu apa 
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4.2.2.2 Comuna Calarasi - Localitatile Calarasi si Calarasi Gara 

4.2.2.2.1 Sursa de apa 

Sursa de apa a localitatilor Calarasi si Calarasi Gara este reprezentata de sursa comuna a SZAA 
Campia Turzii, respectiv fronturile de captare Calarasi, Poiana si Hasdate descrise in detaliu in 
cadrul subcapitolului 4.2.2.1.1. 

4.2.2.2.2 Tratare apa  

Tratarea apei pentru localitatile Calarasi si Calarasi Gara este la fel ca si pentru SZAA Campia 
Turzii descrise in detaliu in cadrul subcapitolului 4.2.2.1.2. 

4.2.2.2.3 Gospodarii de apa 

Din rezervorul Calarasi, V=5000mc, printr-o statie de pompare apa potabila, apa este pompata 
spre Calarasi si spre Calarasi-Gara. 
Statia de pompare este amplasata la cota +335,30, in cladirea existenta din incinta rezervorului de 
5000 mc, si este dotata cu grup pompare (2+1 rezerva) si asigura un debit de 46,3 mc/h la o 
presiune de 111 mCA.  
In localitatea Calarasi exista un rezervor de inmagazinare amplasat la cota +420,00 cu capacitatea 
de V=200 mc. 

4.2.2.2.4 Aductiuni de apa  

Aductiunea are o lungime de L=4550 ml executata din PEID De 200 mm si transporta apa de la 
statia de pompare la rezervorul de 200 mc. 

4.2.2.2.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Calarasi are o lungime de L=14810 m, este alcatuita din 
conducte PEID De 63÷110 mm si deserveste un numar de 880 locuitori. 
In localitatea Calarasi Gara, reteaua are o lungime de 4452 m, este formata din conducte PEID cu 
diametre cuprinse intre De 63÷110 mm, la care sunt racordati 300 locuitori, fiind in stare buna de 
functionare. 

4.2.2.3 Comuna Viisoara  

4.2.2.3.1 Sursa de apa 

Sursa de apa a localitatilor Viisoara si Urca este reprezentata de sursa comuna a SZAA Campia 
Turzii, respectiv fronturile de captare Calarasi, Poiana si Hasdate descrise in detaliu in cadrul 
subcapitolului 4.2.2.1.1. 

4.2.2.3.2 Tratare apa 

Tratarea apei pentru localitatile Viisoara si Urca este la fel ca si pentru SZAA Campia Turzii 
descrise in detaliu in cadrul subcapitolului 4.2.2.1.2. 

4.2.2.3.3 Gospodarii de apa 

Din reteaua de distributie a Municipiului Campia Turzii (zona de racord – str. Laminoristilor 
intersectie cu str. George Cosbuc) apa este pompata intr-un rezervor de inmagazinare cu 
capacitatea de V=500 mc care distribuie apa potabila in localitatea Viisoara.  
Din rezervorul de inmagazinare apa V=500 mc din localitatea Viisoara se alimenteaza si localitatea 
Urca.  
Dintr-un camin aflat la iesirea din localitatea Viisoara, printr-o conducta de De 125 mm PEID, apa 
pleaca spre statia de pompare Urca care pompeaza apa intr-un rezervor de inmagazinare cu 
capacitatea de V=200 mc. 
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Din rezervorul Urca, apa este distribuita gravitational in reteaua de distributie in zona inferioara 
rezervorului iar in zona superioara, prin intermediul unei statii de pompare. 
 
Statii de pompare 

– SP1 Viisoara este echipata cu 3 electropompe, avand fiecare Q =46 mc/h, H = 86 mCA si 
P = 9,2 KW (de la reteaua de distributie a municipiului Campia Turzii la rezervor de 
inmagazinare Viisoara); 
 

– SP2 Viisoara este echipata cu 3 electropompe, avand fiecare Q = 11 mc/h, H = 26 mCA si 
P = 3 KW (la reteaua de distributie a localitatii Viisoara); 

– SP1 Urca este echipata cu 3 electropompe, avand Q = 27 mc/h, H = 35 mCA si P = 4 KW 
(de la rezervor de inmagazinare Viisoara la rezervor de inmagazinare Urca). 
 

– SP2 Urca este echipata cu 3 electropompe, avand Q = 15 mc/h, H = 28 mCA si P = 4 KW 
(de la rezervor de inmagazinare Urca la consumatorii din zona superioara rezervorului 
Urca). 
 

4.2.2.3.4 Retea de distributie 

Reteaua de distributie este formata din conducte PEID, cu diametre cuprinse intre De 50÷110 mm 
si are o lungime de 23 km. 
La reteaua de distributie existenta sunt bransati 4214 locuitori. 
Reteaua de apa existenta este in stare buna de functionare, iar pentru atingerea gradului de 
acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.  

4.2.3 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Aiton 

Comuna Aiton se afla la 30 km S-E de Municipiul Cluj-Napoca si 16 km N-E de Turda. Este situata 
in zona Dealurilor Feleacului, pe stanga paraului Vaii Racilor. 
Comuna Aiton este compusa din localitatea (resedinta de comuna) Aiton si localitatea Rediu. 
In localitatea Aiton exista sistem de alimentare cu apa. 
In Rediu nu exista sistem de alimentare cu apa. 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Aiton, cu 
indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 
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Figura 4-6 – Sistem zonal de alimentare cu apa Aiton 

In figura de mai jos este prezentata schema de functionare a sistemului de alimentare cu apa din 
localitatea Aiton: 
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Figura 4-7 – Localitatea Aiton – schema sistemului existent de alimentare cu apa 

Reteaua de apa existenta este in stare buna de functionare, iar pentru atingerea gradului de 
acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa. 

4.2.3.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este reprezentata de panza freatica din zona de izvorare a paraului Ciurgaului, care 
este o sursa constanta, cu un debit suficient. 
Conform analizei apei din izvorul existent, calitatea apei este corespunzatoare. 
Captarea apei se face printr-o constructie subterana. Captarea este incastrata lateral in cei doi 
versanti ai vaii, in amonte fiind prevazut un dren pentru captarea si filtrarea izvorului. 
Apa din dren patrunde in compartimentul de captare si sedimentare prin barbacane. Aici are loc 
procesul de sedimentare a eventualelor suspensii antrenate de apa. Din compartimentul captarii si 
sedimentarii, apa trece prin deversorul triunghiular in compartimentul de priza, unde este amplasat 
sorbul pompei, care trimite apa la rezervor. 
 
In localitatea Aiton exista trei captari de apa, astfel: 

– Captarea I si rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 200 m3 sunt amplasate in 
extravilanul comunei Aiton, pe pasune, pe valea Ciurgaului, pe malul stang al vaii, in 
amonte de localitate  

– Captarile II si III sunt reprezentate de 3 conducte de drenaj orizontal (D=110 mm perforate) 
imprejmuite, si un camin de colectare de la care pleaca conducta de aductiune din PEID, 
De75mm, spre Statia de Tratare. 

Capacitatile surselor I, II si III sant: QIC = 204,70 m3/zi, Q2C = 8,53 m3/h, Q3C = 2,37 l/s .  
Din „Studiul hidro-geologic‖ elaborat pentru incinta captarii propuse reiese ca izvorul existent are 
un debit constant de cca. 1,5 l/s , in perioada de seceta . 
Sursa de apa este insuficienta pentru alimentarea cu apa in perioadele cu seceta si pentru 
adaparea animalelor. 

4.2.3.2 Tratare apa  

Tratarea se face prin filtrare cu filtru cu nisip, iar dezinfectia se face prin clorinare cu hipoclorit. 
Instalatia de tratare este amplasata in incinta rezervorului, fiind o statie de tratare apa 
containerizata, cu dozarea clorului automat cu pompe dozatoare. 

4.2.3.3 Gospodarii de apa 

In localitatea Aiton exista un rezervor de inmagazinare a apei de V=200 mc care asigura 
distributia gravitationala a apei in toata localitatea.  
Rezervorul cilindric este suprateran, cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la 
cald, fixat pe fundatia betonata. 
In camera de captare este montat un grup de pompare, echipat cu (1+1) electropompe 
submersibile, cu urmatoarele caracteristici : Qmax = 30 m3/h, Hmax = 20,00 mCA. Prin intermediul 
statiei de pompare apa captata este pompata spre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare. 
Cota terenului in incinta captarii este 642,00 m , 
Cota terenului in incinta statiei de tratare apa si rezervorului este 657,50 m 

4.2.3.4 Aductiuni de apa  

Aductiunea de apa potabila de la rezervorul de inmagazinare de 200 mc, pana la reteaua de 
distributie a localitatii are lungimea de 300 m, si este alcatuita din conducte PEID De 75 mm Pn 6. 
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4.2.3.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie este formata din conducte PEID si are o lungime totala de 18.824 m, din 
care 4.289 m De 63 mm, Pn 6 si 14.535 m, De 110 mm , Pn  6 . 
Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare. 

4.2.4 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Ciurila 

Comuna Ciurila cuprinde localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos 
si Filea de Sus.  
Localitatile Salicea, Saliste, Prunis si Padureni nu dispun de sistem de alimentare cu apa.  
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 1.052 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-5 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Ciurila 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire 
% 

Ciurila Ciurila 142 
559 53.14% 

Filea de Jos 184 

Filea de Sus 145 

Sutu 88 

Padureni 114 - 

Prunis 90 - 

Salicea 197 - 

Saliste 92 - 

 Sursa: Date furnizate de OR 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Ciurila, cu 
indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 
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Figura 4-8 – Sistem zonal de alimentare cu apa Ciurila 
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Figura 4-9 – Localitatea Ciurila – schema retea apa 

4.2.4.1 Sursa de apa 

Ciurila  
 Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o captare realizata la izvorul 
Feredeu, compusa din 4 puturi sapate, ecran argila, timpan de beton, camin de linistire a apei si de 
depunere a nisipului, camin pentru vane, conducta de golire, de preaplin si de transport al apei 
captate la bazinul de aspiratie. Trei dintre puturi au adancimea de H=4m, cu D=1,5 m, iar al 
patrulea are H=5m cu D=3m. Debitul captat este de 0,57 l/s 
 
Sutu  
 Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata printr-o captare care este in curs de 
executie.  
 
Filea de Jos  
Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o captare realizata din izvorul 
Fantanele si inca un izvor rasfirat aflat in apropiere, situat in amonte de localitate pe directia Sud-
Est, fata de localitate, la 1020 m. Capacitatea sursei este dimensionata la 2,77 l/s. 
 
Filea de Sus  
 Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o captare realizata din izvorul 
Polomida, situat in amonte de localitatea Filea de jos, la 1300 m. Capacitatea sursei este 
dimensionata la 2,37 l/s 

4.2.4.2 Tratare apa  

Ciurila  
Apa captata din izvorul Feredeu este tratata cu solutie de clorura de var in concentratie de 2,4%, 
doza de clor este de 1 ml.g/l. Contactul solutiei de clor se realizeaza in bazinul de aspiratie al SP si 
in rezervorul de inmagazinare V=100 mc.  
. 
Sutu  
Localitatea are o statie de clorinare pentru tratare a apei.  
 
Filea de Jos  
Clorinarea apei se va face cu solutie cu hipoclorit cu ajutorul unei pompe dozatoare cu impuls ce 
va injecta solutia in apa, respectiv in bazin. Pompa dozatoare cu impuls cuprinde dozator, 
intrerupator de nivel, injector, recipient pentru depozitarea hipocloritului de 60 kg. 
 
Filea de Sus 
Clorinarea apei se va face cu solutie cu hipoclorit, cu ajutorul unei pompe dozatoare cu impuls ce 
va injecta solutia in apa, respectiv in bazin. Pompa dozatoare cu impuls cuprinde dozator, 
intrerupator de nivel, injector, recipient pentru depozitarea hipocloritului, de 60 kg. 

4.2.4.3 Gospodarii de apa 

Ciurila 
Exista un rezervor de inmagazinare a apei de V=100 mc amplasat pe dealul Plesu la cota 664,20 
m, din beton armat monolit, planseu si camera vanelor prefabricat, care asigura distributia apei in 
toata localitatea.  
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Statia de pompare cu 2 electropompe (1A+1R) cu caracteristicile de Q=6 mc/h si H=40mCA este 
amplasataa intr-o constructie din beton armat monolit, izolata in exterior si interior si protectie de 
caramida, cu dimensiunile 3x2,4x3,3 m cu cota sorb pompa la 614,25.  
 
Sutu 
Exista un rezervor de inmagazinare a apei de V=100 mc care asigura distributia apei in toata 
localitatea prin intermediul unei statii de pompare aflata in imediata vecinatate a rezervorului. 
 
Filea de Jos 
Exista un rezervor de inmagazinare a apei de V=100 mc aflat in sudul localitatii unde apa ajunge 
prin curgere libera de la captare. Acesta asigura atat volumul necesar pentru incendiu cat si 
volumul de compensare. In cadrul gospodariei de apa exista o statie de clorinare care asigura 
dezinfectia apei. 
 
Filea de Sus 
Exista un rezervor de inmagazinare a apei de V=100 mc aflat in sudul localitatii unde apa ajunge 
prin curgere libera de la captare. Acesta asigura atat volumul necesar pentru incendiu cat si 
volumul de compensare. In cadrul gospodariei de apa exista o statie de clorinare care asigura 
dezinfectia apei. 
 

4.2.4.4 Aductiuni de apa  

Ciurila 
Apa ajunge gravitational de la putul de captare Feredeu la rezervorul din localitate, printr-o 
conducta de otel Dn 75 mm, cu o lungime 1557 m.   
 
Sutu  
Apa ajunge gravitational de la putul de captare la rezervorul din localitate, printr-o conducta PEID 
De 63 mm cu o lungime de 437 m. 
 
Filea de Jos 
Apa ajunge gravitational de la putul de captare C2 la rezervorul din localitate, printr-o conducta 
PEID De 75 mm cu o lungime de 643 m. 
 
Filea de Sus 
Apa ajunge gravitational de la putul de captare la rezervorul din localitate, printr-o conducta PEID 
De 75 mm cu o lungime de 449 m. 
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4.2.4.5 Retea de distributie 

Ciurila  
Reteaua de distributie din localitatea Ciurila acopera toate strazile, are o lungime totala de 5.5 km 
si deserveste 242 locuitori. 
Este alcatuita din conducte PEID Pn 10, De 110 mm, L=3160 m si PEID Pn 10, De 90 mm L= 2350 
m. Pe conducta de distributie sunt amplasati hidranti de incendiu si cismele stradale. 
 
Sutu 
Reteaua de distributie din localitatea Sutu acopera toate strazile si deserveste 88 locuitori. 
Materialul este PEID, cu diametre De 110, 90 si 63 mm. 
 
Filea de Jos 
Reteaua de distributie din localitatea Filea de Jos acopera toate strazile si deserveste 254 locuitori. 
Pe retea sunt montate cismele stradale.  
Lungimea totala este de 8400 m iar materialul conductelor este PEID cu diametrele 110, 90, 63 si 
40 mm 
 
Filea de Sus 
Reteaua de distributie din localitatea Filea de Sus acopera toate strazile si deserveste 183 
locuitori. Lungimea totala este de 4375 m, iar materialul este PEID, cu diametrele 110, 90, 63 si 40 
mm.  
De asemenea pe retea sunt montate cismele stradale.  
Este necesara o sursa de apa, debitul existent fiind insuficient pentru alimentarea localitatilor. 
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Figura 4-10 – Localitatea Filea de Jos – schema retea apa 

 

Figura 4-11 – Localitatea Filea de Sus – schema retea apa 
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Figura 4-12 – Localitatea Sutu – schema retea apa 
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4.2.5 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Luna 

Comuna Luna este situată în partea de sud-est a judeţului Cluj, la 6 km distanţă de Municipiul 
Câmpia Turzii, la 20 km de Municipiul Turda şi la 50 km de Municipiul Cluj-Napoca. 
Localităţile care formează comuna sunt: Luna - reşedinţa comunei, Luncani şi Gligoreşti, iar 
teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă de 5328 ha, având o populaţie de circa 5000 
de locuitori. 
Comuna Luna este întinsă de-a lungul drumului european DN15-E60, pe malul drept al râului 
Arieş. 
Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Luna cuprinde localitatile: Luna, Luncani si 
Gligoresti. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 4.441 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-6 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Luna 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de 
acoperire % 

Luna Luna 2,525 
3,748 84.40% Luncani 1,386 

Gligoresti 530 

 Sursa: Date furnizate de OR 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Luna, cu 
indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 

 

Figura 4-13  - Sistem zonal de alimentare cu apa Luna 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 344 / 1110 

 

4.2.5.1 Sursa de apa 

Sursa Luna  

 Captarea este reprezentata de un dren de aproximativ 675 m, cu camine de vizitare din 50 in 50 
m, din tuburi de beton avand Dn 30 cm, prevazut cu filtru invers si ecran de argila in aval, cu 
adancimi intre 3,9-6,2 m, realizat in partea vestica a localitatii, la cota 320. De asemenea exista un 
put colector in care se colecteaza apa captata de dren si un put prevazut cu barbacane. Apa 
prelevata din putul colector, este pompata spre rezervorul de inmagazinare 1x200 mc, printr-o 
conducta De 160 mm si L = 3,8 km. Captarea a fost proiectata pentru un debit maxim de 5,5 l/s. 
 
Sursa Luncani  
 Pentru captarea apei exista un sistem de colectare cu drenuri pozate orizontal la o adancime de 4 
m, la 1-2 m sub stratul acvifer. Frontul de captare este amplasat izolat de orice sursa de poluare 
astfel asigurandu-se zona de protectie sanitara. 
Frontul de captare orizontal se compune din dispozitive de captare (drenuri–tuburi riflate cu 
diametrul Dn100, L = 400 ml), camine de vizitare / spalare (5 buc.), camin de vane (1 buc.). Partea 
colectoare este executata din tevi perforate (dren). Drenul are, in sectiune, o forma rotunda. 
Camera colectoare este de forma circulara din beton armat, de unde apa ajunge in conducta de 
aductiune trecand prin caminul de vane, de unde este transportata la statia de tratare. 
 
Sursa Gligoresti – Captarea consta intr-un dren realizat pe pasunea aflata in vestul localitatii, 
radial,cu barbacane prevazut cu rezervor colector din beton de capacitate 5 mc si 6 rezervoare de 
inmagazinare din polietilena avand de capacitate 6,5 mc fiecare (in serie). Din rezervorul colector 
apa se distribuie gravitational la consumatori printr-o conducta De 90 mm si L = 2240 m si Dn 100 
mm si L = 60 m. Debitul mediu captat este de 6,1 l/s.  

4.2.5.2 Tratare apa  

Tratarea apei brute de la Sursa Luna se efectueaza prin dozarea cu hipoclorit in caminul de 
aspiratie al statiei de pompare, inainte de intrarea apei in rezervor. 
 
Tratarea apei brute de la Sursa Luncani se face prin dozarea de hipoclorit de sodiu dintr-o statie 
containerizata de tip subteran cu dimensiunile 6 x 2,4 m, montata pe o platforma de beton armat. 
Dozarea solutie se efectueaza computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare si a doi senzori.. 
Tratarea apei se face inainte de intrarea in rezervor. 
 
Tratarea apei brute de la Sursa Gligoresti se efectueaza prin dezinfectarea cu clorura de var in 
rezervorul din beton de capacitate 5 mc. 

4.2.5.3 Gospodarii de apa 

In localitatea Luna, din putul colector apa este transportata prin curgere libera in rezervorul de 
inmagazinare de V=200 mc.  
Statia de pompare este echipata cu 3 electropompe tip DAB-Gruppe 3 K 66/100 T, avand Q = 15-
27 mc/h are rolul de a refula apa preluata din putul colector catre rezervorul de inmagazinare V4 = 
200 mc. 
In localitatea Luncani, rezervorul de acumulare a apei este o constructie supraterana din poliester 
armat cu fibra de sticla rasinoasa isoftalica, de forma dreptunghiulara cu o capacitate de 100 mc, 
cu dimensiunile L x l x H = 11 x 3 x 3 ml, de unde apa este distribuita gravitational spre locuitori. 
Acesta este amplasat pe un radier de grinzi intoarse din beton la cota +308,66 m (cota terenului 
neamenajat). 
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In localitatea Gligoresti exista urmatoarele rezervoare de inmagazinare: unul din beton de volum 5 
mc si 6 rezervoare de inmagazinare din polietilena avand 6 x 6,5 mc; 

4.2.5.4 Aductiuni de apa  

In localitatea Luna, apa este transportata de la dren la rezervor printr-o conducta de aductiune din 
PEID De 160 mm si lungime L = 3,8 km. 
 
In localitatea Luncani, conducta de aductiune este din PEID De 90 mm si are o lungime de 980 m. 
 
In localitatea Gligoresti, apa este transportata gravitational catre rezervoarele de inmagazinare 
prin conducte de aductiune din PEID De 90 mm, L = 2240 m si De 110 mm si L = 60 m. 

4.2.5.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Luna este formata din conducte PEID avand diametrele 
cuprinse intre De 50-160 mm, cu lungimea de 13,64 km, la care sunt racordati 984 locuitori.  
Pe traseul retelei sant prevazut camine de sectorizare, golire si hidranti de stins incendiu, 
amplasate la distante intre ei de maximum 120 m. 
Reteaua de distributie din localitatea Luncani este de aproximativ 6.700 m si deserveste 450 
locuitori. 
Reteaua de distributie din localitatea Gligoresti are lungimea totala de L =7,9 km este alcatuita din 
conducte PEID De 90 mm si deserveste 542 locuitori. 
 

 

Figura 4-14 - Localitatea Luna – schema retea apa 
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Figura 4-15 - Localitatea Luncani – schema retea apa 
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Figura 4-16 - Localitatea Gligoresti – schema retea apa 

4.2.6 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Petrestii de Jos 

Comuna Petrestii de Jos este situata in Depresiunea Petresti, la poalele Culmii Hasdate a 
muntilor Petridului din cadrul muntilor Trascaului, pe raul Hasdate. 
Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Petrestii de Jos se compune din localitatile: Petrestii 
de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si Craesti. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 1.487 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
 
Tabel 4.2-7 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Petresti de Jos 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire 
% 

Petresti de 
Jos 

Petresti de Jos 556 
1300 87.42% Craesti 175 

Deleni 218 

Livada 174 

Petresti de Mijloc 132 

Petresti de Sus 82 

Plaiuri 150 

 Sursa: Date furnizate de OR 
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In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Petrestii de Jos, 
cu indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 

 

Figura 4-17 – Sistem zonal de alimentare cu apa Petrestii de Jos 

 

4.2.6.1 Sursa de apa 

Petrestii de Jos  
Localitatea dispune de retea de alimentare cu apa, dar nu detine surse de apa. Sursele de apa din 
vecinatate sunt insuficiente si departe pentru necesarul localitatii si se impune solutia de a aduce 
apa din SZAA Turda printr-o aductiune. 
 
Craesti  
Localitatea este alimentata cu apa din doua surse, una situata in zona Dealul Muncelului la sud-de 
localitate captat intr-un foraj de H=2,5 m si inele cu diametru D=800 mm cu un debit masurat de 
0,125 l/s, iar a doua este situata in zona denumita Goaiza la sud-vest de localitate localitate captat 
intr-un foraj de H=2,5 m si inele cu diametru D=800 mm cu un debit masurat de 0,125 l/s. 
 
Deleni  
Localitatea este alimentata cu apa din captarea Padurea Bisericii, prin exploatarea a doua puturi 
de adancime H = 2,5 m si diametru D = 1m, cu un debit cf. autoriz.GA nr.47/2009 de 0,7 l/s. In jurul 
sursei de alimentare cu apa s-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever. 
 
Livada  
Sursa de apa este reprezentata de doua captari de izvoare si un dren, astfel: 
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– Captarea de la izvorul Ulciorului din zona Dealul Dosului are un debit de 0,05 l/s. Este formata 
din inele de beton, cu diametrul interior D=800 mm, cu adancime H=1,5 m si cu elevatie de 0,5 
m de la cota solului. De aici, printr-o aductiune de De 110 mm apa bruta este transportata la 
cele 4 rezervoare de inmagazinare (4x9,5 mc) . 

– Captarea de la izvorul din zona denumita Rogoaza are un debit de 0,1 l/s. Este alcatuita din 
inele de beton, cu diametrul interior D=800 mm, cu adancime H=1,5 m si cu elevatie de 0,5 m 
de la cota solului. De aici, prin intermediul unei conducte de aductiune de De 110 mm apa este 
transportata la cele 2 rezervoare de inmagazinare  (2x9,5 mc), din apropiere 

– Drenul din zona denumita Rogoaza, fara rezervor, care se imbina direct in conducta de 
aductiune inainte de intrarea in localitate. 

 
Plaiuri  
Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata a doua izvoare, realizata prin 
foraje de 1 m pe dealul Agrisului aflat in zona de nord-vest a localitatii. 
Apa de la foraje este colectata intr-un put de 2 m adancime si inel de diametru 1,0 m si un debit 
insumat 0.35 l/s. Nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara dezinfectia 
apei. 
 
Petrestii de Mijloc  
Localitatea este alimentata cu apa prin captarea unui izvor numit Cerburia, aflat la cca. 1,0 km sud 
de localitate pe Dealul Bisericii cu un debit captat de 0,4 l/s. 
Apa captata este inmagazinata intr-o camera de captare de capacitate 1 mc.  
In jurul sursei de alimentare cu apa s-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever. 
 
Petrestii de Sus  
Localitatea este alimentata cu apa prin captarea izvorului Sipot, prin intermediul a doua camere de 
captare situate la cca 5 m unul fata de celalalt, iar apa provenita din acestea este condusa pana la 
un bazin de colectare a apei de capacitate 1 mc.  
Debitul exploatat cf. autoriz. GA este de 0,25 l/s.  
In jurul sursei de alimentare cu apa s-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever. 

4.2.6.2 Tratare apa  

Comuna Petrestii de Jos nu dispune de facilitati de tratare.  

4.2.6.3 Gospodarii de apa 

In localitatea Petrestii de Jos nu exista rezervor de apa sau statii de pompare. 
 
Craesti 
Apa captata din izvorul Dealul Muncelului este inmagazinata in 4 bazine de stocare, din fibra de 
sticla, amplasate subteran, fiecare de capacitate 9,5 mc, prevazut cu gura de vizitare si capac de 
fibra de sticla; iar apa captata din izvorul Goaiza este inmagazinata intr-un bazin de stocare, din 
fibra de sticla, amplasat subteran, de capacitate de V=9,5 mc, prevazut cu gura de vizitare si 
capac de fibra de sticla. 
 
Deleni 
Apa provenita de la cele doua puturi este transportata gravitational la un rezervor semiingropat de 
150 mc. In jurul rezervorului s-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever. Apa se trateaza 
cu cloramina in rezervor. Alimentarea cu apa este asigurata gravitational. 
 
Livada 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 350 / 1110 

 

Exista 4 rezervoare de inmagazinare apa in zona Dealul Dosului cu o capacitate de 9,5 mc fiecare 
(capacitate totala de inmagazinare = 38 mc), si 2 rezervoare de inmagazinare in zona denumita 
Rogoaza cu o capacitate de 9,5 mc fiecare (capacitate totala de inmagazinare = 19 mc), care 
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea. 
 
Plaiuri 
Exista 3 rezervoare de inmagazinare din fibra de sticla, amplasate subteran, cu o capacitate de 9,5 
mc fiecare (capacitate totala de inmagazinare = 28,5 mc), care asigura distributia apei gravitational 
in toata localitatea printr-o conducta PEID De 110 mm si lungime L=800 m pana la intrarea in 
reteaua de distributie. 
 
Petrestii de Mijloc 
Exista un rezervor circular de apa, ingropat, din beton, cu o capacitate de 15 mc care asigura 
distributia apei gravitational in toata localitatea. 
 
Petrestii de Sus 
Apa provenita de la izvor este transportata gravitational la rezervorul de acumulare semiingropat, 
care are o forma circulara, cu o capacitate de 12,5 mc si care asigura distributia apei gravitational 
in toata localitatea. Tratarea apei cu cloramina se face intr-o incapere alaturata rezervorului.  

4.2.6.4 Aductiuni de apa  

In localitatea Petrestii de Jos nu exista aductiuni sau surse de apa. 

Craesti 
De la izvorul Dealul Muncelului pana la bazinele de stocare apa captata este transportata printr-o 
conducta de aductiune din PEID De 90 mm, L=70 m , iar de la izvorul Goaiza pana la bazinul de 
stocare apa captata este transportata printr-o conducta de aductiune din  PEID , De 90 mm L=200 
m . 

Deleni 
Conducta de aductiune este metalica Dn 80 mm , L=320 m. 

Livada  
Conducta de aductiune de la izvorul Ulciorului este din PEID De 90 mm,L=100 m; iar conducta de 
aductiune de la izvorul Rogoaza este din PEID De 90 mm,L=120 m . 
 
Plaiuri  
Conducta de aductiune este din PEID De 110 mm, L=1300 m. 
 
Petrestii de Mijloc 
Conducta de aductiune este din PEID De 110 mm cu lungimea de L=1100 m. 
 
Petrestii de Sus 
Conducta de aductiune este din OL Dn 80 mm de lungime L= 15 m  
 

4.2.6.5 Retea de distributie 

Petrestii de Jos 
Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Jos are o lungime de aproximativ 7.300 m si 
poate deservi 556 locuitori. 
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Craesti 
Pe ramura Dealul Muncelului de la rezervoarele de inmagazinare pana la reteaua de distributie 
avem conducta de PEID De 110 mm de lungime 875 m, iar pe ramura Goaiza, de la rezervor pana 
la reteaua de distributie avem conducta PEID De 110 mm de lungime 620 m . 
Conductele se racordeaza, urmand traseul DC Plaiuri-Craesti, cu o conducta de PEID De 110 mm 
L= 630 mm.  
Reteaua de distributie din localitatea Craesti este formata din conducte de PEID De 63 mm, are o 
lungime de aproximativ 3.450 m si deserveste 175 locuitori. 
 
Deleni 
Reteaua de distributie din localitatea Deleni are o lungime de aproximativ 4700m, executata din 
conducte PVC, cu diametre cuprinse intre De 25 -100 mm si deserveste peste 200 de locuitori. 
 
Livada 
De la rezervoarele Rogoaza pana la reteaua de distributie apa este transportata printr-o conducta 
PEID De 110 mm, L= 450 m , iar de la rezervoarele de inmagazinare Ulciorului pana la reteaua de 
distributie apa este transportata printr-o conducta cu diametrul De 110 mm si lungime 2000 m . 
Reteaua de distributie este formata din conducte De 63 mm cu o lungime de aproximativ 4200 m si 
deserveste 174 locuitori. 
 
Plaiuri 
Reteaua de distributie din localitatea Plaiuri este executata din conducte PEID De 63 mm, are o 
lungime de aproximativ L=3.400 m si deserveste 150 locuitori. 
 
Petrestii de Mijloc 
Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Mijloc este formata din conducte cu diametrul De 
110 mm in scadere spre consumator, are o lungime de aproximativ L=2100  m si deserveste 132 
locuitori. Reteaua acopera toate strazile localitatii. 
 
Petrestii de Sus 
Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Sus are o lungime de aproximativ 1800 m si este 
executata din conducte PEID cu diametre curprinse intre De 25 - 100 mm si deserveste 82 
locuitori. 
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Figura 4-18 – Localitatea Petrestii de Mijloc – schema retea apa 

 

Figura 4-19 – Localitatea Petrestii de Sus – schema retea apa 
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Figura 4-20 – Localitatea Livada – schema retea apa 
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Figura 4-21 – Localitatea Deleni - schema retea apa 

 

Figura 4-22 – Localitatea Plaiuri - schema retea apa 
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Figura 4-23 – Localitatea Craiesti - schema retea apa 

4.2.7 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Ploscos 

Comuna Ploscos cuprinde localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lobodas.  
Lobodas nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 
Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 626 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-8 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Ploscos 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire 
% 

Ploscos 
Ploscos 312 

351 

 

52.27% Crairat 90 

Valea Florilor 224 

Lodobas  45 

 Sursa: Date furnizate de OR 
 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Ploscos, cu 
indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 

 

Figura 4-24 -  Sistem zonal de alimentare cu apa Ploscos 
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Figura 4-25 – Localitatea Ploscos - schema retea apa 

4.2.7.1 Sursa de apa 

Ploscos 
Sursa de apa este formata din 6 puturi sapate situate in zona denumita „Butura‖ – in extravilanul 
localitatii Ploscos, avand D2=D3=D4=1,2 m, H2=H3=H4=2,5 m, respectiv D5=D6=1,5 m, H5=H6=2,5m. 
Debitul maxim este de Q=39 mc/zi, iar debitul mediu de Q=19.5 mc/zi. 
Cele 6 izvoare din zona numita „Butura‖ se capteaza astfel: 

- Patru dintre ele au camere de captare din inele de beton cu diametrul D = 800 mm si H=3 
m, cu elevatia de 1 m deasupra solului. Imprejurul camerelor de captare exista un filtru cu 
pietris margaritar. 

- Doua dintre ele au camere din beton turnat cu diametrul D=2000 mm si H=3 m, cu elevatia 
de 1 m deasupra solului. Imprejurul camerelor de captare exista un filtru cu pietris 
margaritar. 

 
Crairat 
Sursa de apa o reprezinta un izvor situat in zona denumita Dealul Crairatului, in extravilanul 
localitatii. Izvorul din Dealul Crairatului se capteaza intr-o camera de captare executata din piatra 
zidita, avand dimensiunile D=1800 mm si H= 2,5 m (elevatie de 0,4 m deasupra solului) . In jurul 
camerei de captare exista un filtru invers de pietris margaritar. De la camera de captare, apa se 
distribuie gravitational, nefiind nevoie de pompare. 
 
Valea Florilor 
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Constituita din captarea a cinci izvoare situate fiecare separat in zonele denumite „Roman‖, „fostul 
CAP‖, „Maratoare‖, „Bogomirea‖ si „Bicas‖.  
Cele cinci izvoare se capteaza astfel: 

- Izvorul de la „Roman‖ se capteaza intr-o camera de captare executata din inele de beton cu 
D=800 mm si h=2,5 m, cu o elevatie de 0,5 m peste cota solului. Imprejurul camerei de 
captare s-a realizat filtru cu pietris margaritar; 

- Izvorul de la „fostul CAP‖ se capteaza intr-o camera de captare de beton cu 
DxL=1200X800 mm si h=2,5 m, cu o elevatie de 0,5 m peste cota solului.  

- Izvorul de la „Maratoare‖ se capteaza intr-o camera de captare executata din inele de beton 
cu D=800 mm si h=2,5 m, cu o elevatie de 0,5 m peste cota solului. Imprejurul camerei de 
captare s-a realizat filtru cu pietris margaritar; 

- Izvorul de la „Bogomirea‖ se capteaza intr-o camera de captare executata din inele de 
beton cu D=800 mm si h=2,5 m, cu o elevatie de 0,5 m peste cota solului. Imprejurul 
camerei de captare s-a realizat filtru cu pietris margaritar; 

- Izvorul de la „Bicas‖ se capteaza intr-o camera de captare executata din inele de beton cu 
D=800 mm si h=2,5 m, cu o elevatie de 0,5 m peste cota solului. 

4.2.7.2 Tratare apa  

Ploscos 
Apa nu este supusa tratarii, se aplica doar cloramina in rezervoarele de inmagazinare. 
 
Crairat 
Nu se aplica tratarea apei, ci doar cloramina in rezervoarele de inmagazinare. 
 
Valea Florilor 
Nu se aplica tratarea apei, ci doar cloramina in rezervoarele de inmagazinare 

4.2.7.3 Gospodarii de apa 

Ploscos 
Rezervorul de inmagazinare este amplasat in zona „Butura‖, la intersectia DJ 161B si drumul 
comunal DC 64, montat ingropat, betonat, compartimentat, avand capacitate 150mc. 
 
Crairat  
In Dealul Crairatului exista doua rezervoare de inmagazinare apa (din fibra de sticla cu forma 
cilindrica ovoidala, dispuse subteran in pozitie verticala) avand capacitate 5,5 mc fiecare, 
prevazute cu guri de vizitare si capace din fibra de sticla. Cele doua bazine comunica intre ele.  
 
Valea Florilor  
Exista patru (4) rezervoare de inmagazinare apa dispuse astfel: 

- Un bazin din beton in zona fostului CAP Valea Florilor, de capacitate 40 mc; 
- Un bazin din zid de boltari semiingropat cu capac din beton, in zona Maratoare, de 

capacitate 64 mc; 
- Bazin compartimentat din tuburi de beton, dispuse ingropat de 6 mc, in zona Bogomirea 
- Un rezervor de polistif, ingropat de capacitate 30 mc, in care pompeaza statia de pompare 

„Bicas‖ 
In zona de captare „Bicas‖ exista o statie de pompare echipata cu 1 pompa de caracteristici: Q=60 
l/min, H=60 mCA. Momentan este nefunctionala deoarece inca nu s-a obtinut avizul pentru curent 
electric. 
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4.2.7.4 Aductiuni de apa  

Ploscos  
Conducta de aductiune „Butura‖ de la sursa de apa la rezervorul de stocare are urmatoarele 
caracteristici fizice: lungime de 200 m, din PEID Dn 75 mm, amplasat in domeniul public al 
comunei, ingropat la minim 1,2 m fata de cota solului. 
 
Crairat  
Conducta de aductiune de la camera de captare si rezervorul de stocare are urmatoarele 
caracteristici fizice: lungime de 350 m din PEID De 90 mm 
 
Valea Florilor 
Conductele de aductiune intre camerele de captare ale celor 5 izvoare si rezervoarele de 
inmagazinare, sunt urmatoarele: 

- Sursa „Roman‖ – conducta PEID avand L=1300 m si d=75 mm 
- Sursa „Maratoare‖ – conducta PEID avand L=300 m si d=32 mm 
- Sursa „Bogomirea‖ – conducta PEID avand L=1700 m si d=75 mm  
- Sursa „Bicas‖ – conducta PEID avand L=200 m si d=32 mm 

4.2.7.5 Retea de distributie 

Ploscos  
Distributia apei se realizeaza gravitational.  
Reteaua de distributie porneste de la bazinul de stocare si este realizata din conducte din PEID, cu 
o lungime totala de 5000 m, cu diametrele de 75 mm, pe lungime de 2400 m si de 63 mm, pe 
lungime de 2600 m.  
 
Crairat  
Reteaua de distributie din localitatea Crairat are o lungime de aproximativ 3.200 m, realizata din 
conducte din PEID, cu diametrul si lungimea de 260 m cu De 75 mm si de 2940 m cu De 40 mm.  
 
Valea Florilor  
Exista trei subsisteme de alimentare cu apa: 

- Zona Bicas legata prin subtraversare linii CFR de zona fost CAP si Roman: conducta Dn 75 
mm pe L=500 m, si Dn63 mm pe L=2600 m;  

- Zona Bogomirea: conducta Dn75 mm pe L=1800 m; 
- Zona Maratoare, conducta cu Dn42 mm pe L=300 m. 

Reteaua de apa existenta nu este intr-o stare buna de functionare, iar pentru atingerea gradului de 
acoperire de 100% este necesara extinderea si reabilitarea retelei de apa. 
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Figura 4-26 – Localitatea Crairat - schema retea apa 

 

Figura 4-27 – Localitatea Valea Florilor – schema retea apa 
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4.2.8 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Tritenii de Jos 

Sistemul Local de Alimentare cu Apa Comuna Tritenii de Jos este compusa din localitatile: Tritenii 
de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa si Triteni Hotar. 

Nu exista in comuna sistem de alimentare cu apa aprobat de Primarie sau cu Autorizatie de 
Gospodarire a Apelor. 

Sistemul de alimentare din Comuna Tritenii de Jos este realizat neconform, fara proiect, fara 
autorizatie sau aprobare, nu se cunosc caracteristicile sau amplasamentul retelelor, fiind conceput 
si executat de localnici. 

Populatia totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 4.478 locuitori. 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de alimentare 
cu apa, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un bransament de apa. 
 
Tabel 4.2-9 Nr. locuitori deserviti in zona de alimentare Tritenii de Jos 

Zona de 
alimentare 

Localitate Nr. locuitori Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire 
% 

 Triteni de Jos 1,374 1,415 

 

31.63% 

Clapa 100 

Colonia 432 

Padureni 1,192 

Triteni de Sus 1,062 

Triteni Hotar 314 

 Sursa: Date furnizate de OR 
In figura urmatoare se prezinta componenta sistemului zonal de alimentare cu apa Tritenii de Jos, 
cu indicarea captarilor, statiilor de tratare apa si rezervoarelor de inmagazinare existente. 
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Figura 4-28 – Sistem zonal de alimentare cu apa Tritenii de Jos 

 

4.2.8.1 Sursa de apa 

Sursele de apa din Comuna Triteni sunt neautorizate, neconforme si executate fara autorizatie sau 
aprobare, fiind captate de localnici. 
Tritenii de Jos  
Localitatea este alimentata cu apa din doua puturi de mica adancime (10 m).  
Unul din puturi se afla in zona denumita Brana, de unde apa captata este pompata in rezervorul de 
150 mc, la o distanta de aproximativ 1 km.  
Colonia  
Localitatea este alimentata cu apa dintr-un put de adancime, amplasat la iesirea din localitate spre 
Tritenii de Jos. Apa captata este pompata in rezervorul de 100 mc, aflat la o distanta de 
aproximativ 550 m de localitate.  
Sursa de apa a localitatii este insuficienta, fiind necesara suplimentarea captarii de apa pentru a 
asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa. 
 
Clapa 
Localitatea Clapa este alimentata din reteaua localitatii Tritenii de Jos printr-o statie de pompare 
aflata in incinta Capelei . 
 
Padureni 
Localitatea este alimentata cu apa dintr-un put de mica adancime amplasat in zona central-estica a 
localitatii, de unde apa este pompata in reteaua de distributie.  
Sursa de apa a localitatii este insuficienta fiind necesara suplimentarea sursei pentru a asigura 
debitul necesar de apa si in perioada secetoasa.  
 
Tritenii de Sus  
Localitatea este alimentata cu apa dintr-un put de mica adancime in zona denumita Fusu. 
 
Triteni Hotar 
Sursa de apa este un put de mica adancime si se afla in partea de est a localitatii. 

4.2.8.2 Tratare apa  

Apa distribuita in Comuna Tritenii de Jos nu este tratata la nici una dintre surse, fiind captata 
necorespunzator si fara autorizatie sau aprobare. 

4.2.8.3 Gospodarii de apa 

Gospodariile de apa din Comuna Tritenii de Jos sunt neautorizate, neconforme si executate de 
localnici fara proiect, autorizatie de constructie sau alta aprobare din partea Primariei. 
 
Tritenii de Jos  
Exista 2 rezervoare de inmagazinare apa (1 x 60 mc si 1 x 150 mc), unul in partea de vest a 
localitatii in zona numita Cherejdi si unul in partea de est sub padure. Din aceste rezervoare apa 
este distribuita gravitational in localitate. 
 
Colonia  
Exista un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacitate de 100 mc, care asigura distributia 
gravitationala a apei in toata localitatea. 
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Clapa  
Exista o statie de pompare, la care nu se cunosc caracteristicile, amplasata in incinta Capelei din 
Tritenii de Jos si care pompeaza spre localitatea Clapa. 
 
Padureni  
 Exista un rezervor de 150 mc spre Padure, iar legatura la reteaua se afla in executie. 
 
Tritenii de Sus  
Reteaua localitatii este legata la reteaua localitatii Tritenii de Jos si rezervorul de 150 mc de sub 
Padure distribuie si in Tritenii de Sus. Langa captare exista o statie de pompare care distribuie apa 
in retea. 
 
Triteni Hotar  
Nu exista SP sau rezervor, apa se distribuie gravitational in localitate. 

4.2.8.4 Aductiuni de apa  

Tritenii de Jos 
Conducta de aductiune de la captare la rezervor, in lungime de 1004 m, este din PEID De 110 
mm. 
Colonia 
Conducta de aductiune de la captare la rezervor, in lungime de 535 m, este din PEID De 160 mm. 
Clapa – nu se cunosc caracteristicile. 
Padureni – nu se cunosc caracteristicile. 
Triteni Hotar – nu se cunosc caracteristicile. 

4.2.8.5 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Clapa si Triteni 
Hotar este conceputa si executata fara proiect din fondurile locuitorilor, neconforme, fara 
autorizatie sau aprobare, fara calcule hidraulice si nu se cunosc diametrele, nu se cunosc lungimile 
sau cati locuitori deserveste. 
Reteaua de distributie din localitatea Colonia are o lungime de aproximativ 4.000 m si deserveste 
433 locuitori.  
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelelor de apa. 
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Figura 4-29 – Localitatea Colonia - schema retea apa 
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4.2.9 Sistem Local de Alimentare cu Apa Comuna Tureni 

Comuna Tureni contine localitatile: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti. Dintre 
acestea doar in Tureni exista retea de alimentare cu apa. 
 
Localitatile Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti nu dispun de sistem de alimentare cu 
apa. 

 

Figura 4-30 – Sistem zonal de alimentare cu apa Tureni 
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Figura 4-31 – Localitatea Tureni – schema retea apa 

4.2.9.1 Sursa de apa 

In prezent sursa de apa a localitatii Tureni este insuficienta, avand un debit scazut.  
Din proiectul tehnic care a stat la baza descrierii prezentei situatii existente, rezulta ca pentru 
localitatea Tureni apa provine din surse de suprafata, printr-o captare realizata din izvoarele 
existente.  
Sunt doua incinte de captare.  
Captarea I cuprinde exploatarea a 3  izvoare, fiecare conducta de aductiune de la aceste izvoare 
transporta apa captata prin filtrul invers la un camin de vane, de unde spre captarea II pleca o 
singura conducta De=90mm.  
Debitul de la captarea I este : q=3 x 0,84l/s = 2,52 l/s.  
La debitul captat de la captarea I se adauga debitul captat de la capterea II, care in conditii de 
seceta, prin amenajarea primara indica posibilitatea de captare a q=0,89 l/s. Debitul total de captat 
fiind : qcapabil captat TOTAL  = 2,58 l/s + 1,78 l/s = 4,36 l/s. 
Electropompele de apa de la rezervor tampon - statie de tratare - rezervor de inmagazinare apa au 
caracteristicile : H = 15,00 m, Q‘IC = 4,33 l/s = 15,59 m3/h 

4.2.9.2 Tratare apa  

Apele de la captarea I si captarea II, sunt colectate intr-un bazin, de unde, apa captata se 
pompeaza la rezervor prin intermediul electropompelor, intre bazin si rezervor fiind intercalata o 
statie de tratare apa containerizata, pe o platforma de beton, cu dozarea clorului automat cu 
pompe dozatoare.  
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Statia de tratare este amplasata in incinta captarii II, la cota 590,00m. 

4.2.9.3 Gospodarii de apa 

Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 300 mc care asigura distributia gravitationala a apei 
in toata localitatea.  
Rezervorul cilindric este suprateran, cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la 
cald, fixat pe fundatia betonata. 

4.2.9.4 Aductiuni de apa  

Conducta de aductiune de la captarea I la captarea II are lungimea de cca. 1800 m, din teava PE 
100 MRS 10 Mpa cu De  90 x 5,1mm si Pn 6 bari. 

4.2.9.5 Retea de distributie 

Conducta de distributie apa potabila pleaca de la caminul de apometru amplasat dupa iesirea 
conductei de distributie din rezervor .  
Conducta de distributie apa in Localitatea Tureni are traseul de-a lungul drumului national DN1, al 
drumului judetean DJ103G, precum si a strazii de legatura intre amplasamentul statiei de epurare 
proiectata si drumurile judetean si national. 
Apa se distribuie gravitational prin conducte dinPEID PE 100, Pn  6, si diametre Ø 110 mm si  Ø 
75 mm, cu o lungimea totala 8.015 m. 
Conducta principala, din care se prevede alimentarea hidrantilor, este prevazuta din teava PE 100 
MRS 10 Mpa cu De 110 mm, Pn6, iar dublarea pe partea cealalta a drumurilor, din teava PE 100 
MRS 10 Mpa cu De75 mm, Pn6. Pe strazile nemodernizate ale localitatii acestea sunt doar pe o 
parte a drumului, din teava PEID PE 100 MRS 10 Mpa cu De110 mm, Pn6. 
Reteaua de distributie apa potabila exista doar pe cateva strazi ale localitatii Tureni, iar momentan 
este nefuctionala datorata lipsei de apa. 
Reteaua de apa existenta fiind nefunctionala, nu atinge gradului de acoperire de 100% este 
necesara extinderea retelei de apa. 
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4.3 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA  

Regiunea Turda –Campia Turzii cuprinde in situatia actuala urmatoarele aglomerari pentru apa 
uzata cu localitatile aferente fiecarui sistem:  
 
Clusterul existent Turda are in prezent urmatoarele aglomerari componente: 

o Aglomerarea pentru Apa Uzata  Turda 
o Aglomerarea pentru Apa Uzata  Campia Turzii (fara localitatile Luncani, Gligoresti) 

 
 Aglomerari cu peste 2000 de locuitori echivalenti: 

 Aglomerare pentru Apa Uzata  Turda – localitati componente: 

 Turda 

 Mihai Viteazu 

 Copaceni 

 Sandulesti 

 Cheia 

 Bogata 

 Cornesti (fara sistem de canalizare) 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Campia Turzii – localitati componente: 

 Campia Turzii 

 Viisoara 

 Urca 

 Luna 

 Luncani 

 Gligoresti 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Aiton (fara sistem de canalizare)– localitati componente: 

 Aiton  

 Rediu 
 Aglomerare pentru Apa Uzata  Calarasi (fara sistem de canalizare)– localitati componente: 

 Calarasi 

 Calarasi Gara 
 Aglomerare pentru Apa Uzata Tritenii de Jos – localitati componente: 

 Tritenii de Sus 

 Tritenii de Jos 
 Aglomerare pentru Apa Uzata Tureni (fara sistem de canalizare, cu exceptia localitatii 

Tureni)– localitati componente: 

 Tureni  

 Ceanu Mic 

 Comsesti 

 Martinesti 
 
 Aglomerari cu mai putin de 2000 de locuitori echivalenti: 

 Ciurila 

 Padureni 

 Prunis 

 Salicea 

 Saliste 

 Sutu (cu sistem de canalizare propriu) 

 Filea de Jos  

 Filea de Sus  
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 Petrestii de Jos 

 Petrestii de Mijloc 

 Petrestii de Sus 

 Deleni 

 Livada 

 Plaiuri 

 Craesti 

 Ploscos 

 Crairat 

 Valea Florilor 

 Lobodas 

 Clapa  

 Triteni Hotar  

 Micesti 

 Padureni (cu sistem de canalizare propriu) 

 Colonia (cu sistem de canalizare propriu) 

In figura de mai jos se prezinta situatia existenta a aglomerarilor de apa uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii din judetul Cluj, cu localitatile componente pentru fiecare aglomerare. 

 
Figura 4-32 Infrastructura existenta de apa uzata 
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4.3.1 CLUSTER TURDA 

In figura de mai jos se prezinta delimitarea Clusterului Turda cu localitatile aferente si aglomerarile 
din care fac parte acestea. 

 

Figura 4-33 - Cluster Turda - Aglomerarile pentru apa uzata Turda si Campia Turzii 

 
Clusterul Turda cuprinde aglomerarea Turda si cea mai mare parte din aglomerarea Campia 
Turzii. 
Cluster Turda este format din urmatoarele municipii, orase si sate: Turda, Campia Turzii, Luna, 
Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti, Sandulesti, Copaceni, Viisoara, Urca, Calarasi, Calarasi Gara, 
Bogata.  
Localitatile Luncani si Gligoresti din Comuna Luna, nu sunt aferente clusterului Turda, dar sunt 
cuprinse in aglomerarea Campia Turzii. 
In figura de mai jos se prezinta schema sistemului existent de canalizare a Clusterului Turda cu 
reprezentarea in plan orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, 
cu indicarea pozitiei lor relative.  
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Figura 4-34 - Schema sistemului de canalizare existent Cluster Turda 
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4.3.1.1 AGLOMERAREA Turda 

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Turda cu localitatile componente: 
 

 
 Figura 4-35 - Aglomerarea Turda 
 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de colectare 
ape uzate, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un racord de canalizare. 

Tabel 4.3-1 Nr. locuitori deserviti in aglomerarea Turda 

Aglome
rare 

Localitate 
Nr. 
locuitori 
(2015) 

Nr. 
locuitori 
echivalenti 

Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire % 

Turda 
Turda 45,986 53,489 42.500 

46734 

92.24% 

85.86% 

Mihai 
Viteazu 4,115 

5,407 2,469 46.09% 

Cheia 530 684 

Cornesti 712 912 

Copaceni 1,266 1,453 1,765 
 

89.19% 
 Sandulesti 713 955 

Bogata 1,110 1,254   

Sursa: Date furnizate de OR 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 372 / 1110 

 

In tabelul de mai jos se prezinta statiile de epurare si lungimea retelelor de canalizare aferente 
fiecarei localitati din Aglomerarea Turda 
 
 Tabel 4.3-2 Capacitati in aglomerarea Turda 

Localitate Statie de epurare Lungime retea 
canal 

Turda SEAU Campia Turzii 84.601 m 

Mihai Viteazu SEAU Campia Turzii 35.300 m 

Copaceni SEAU Copaceni 
proiect in executie 

11870 m 
proiect in executie 

Sandulesti SEAU Campia Turzii 5.178 m 

Sursa: Date furnizate de OR 
 

4.3.1.1.1 Municipiul Turda 

Reteaua de canalizare 
Reteaua de canalizare a orasului Turda este construita pe malul stang al raului Aries in sistem 
divizor, iar pe malul drept in sistem unitar. Lungimea retelei de canalizare menajera in orasul 
Turda, inaintea proiectului POS Mediu 2007-2013, era de 76.700 m.  
Reteaua de canalizare pluviala care evacueaza gravitational apa pluviala in raul Aries are o 
lungime de 9.000 m. 
Prin programul POS Mediu 2007-2013 s-au realizat urmatoarele: 
- S-au reabilitat o lungimea de 11.202 m din reteaua de canalizare (din PVC) si 524 racorduri; 
- S-a extins reteaua de canalizare (din PVC si PAFSIN) pe o lungime totala de 28.301 m si s-au 
construit 1.970 racorduri noi. 
Apele uzate orasenesti colectate pe raza Municipiului Turda sunt dirijate catre statia de epurare din 
Municipiul Campia Turzii. 
Reteaua de canalizare are o lungime de 111,4 km. 

Descriere retea canalizare Turda 
In zona cartierului Turda Noua, reteaua de canalizare este realizata din colectoare secundare si 
prin doua colectoare principale: 

a) colector principal aferent str. Al. I. Cuza realizeat din PVC-KG Dn 315 mm si  
b) colector principal aferent str. Gh. Baritiu realizat din conducte din PVC-KG Dn 400mm.  
 

a)Colectorul din str. Al. I. Cuza colecteaza strazile: Decebal, Matei Basarab, Vasile Lupu, Mihail 
Kogalniceanu, Tunel, P-ta Basarabiei si canalizarea aferenta cartierului Flora. Colectorul se 
deverseaza in reteaua din str. Andrei Muresanu, in fata Spitalului Municipal Turda. 

Datorita configuratiei terenului, pe str. Vasile Lupu, langa Valea Sarata, a fost realizata o statie de 
pompare ape uzate menajere avand Q= 5 mc/h, H=10mCA si P=1,5kW care preia str. Vasile Lupu 
si refuleaza in reteaua de canalizare din str. Al. I. Cuza. 

Cartierul Flora dispune de o retea de canalizare menajera realizata din PVC-KG Dn 200 mm si 250 
mm care sunt colectate la statia de pompare ape uzate menajere existenta. Statia de pompare 
Flora este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=26mc/h, H=28mCA si P=9,2 kW fiecare 
si refuleaza prin intermediul unei conducte de refulare din PEID Dn 110 mm in caminul din str. Al. I. 
Cuza intersectie cu str. Iazurilor. 

Str. Viile Hangas este racordata la reteaua din str. Salinelor si colectata la SPAU din str. Intrarea 
Ocnelor. Reteaua de canalizare de pe str. Salinelor este realizata din conducte din PVC-KG Dn 
315 mm.  
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Str. Salinelor este canalizata prin intermediul a doua tronsoane de canalizare: primul de la str. Viile 
Hangas pana la str. Tunel (intrarea veche Salina Turda) inclusiv str. Intrarea Ocnelor si al doilea de 
la str. Ocnelor pana in statia de pompare existenta. 

Statia de pompare de pe str. Intrarea Ocnelor este echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand 
Q=28,1 mc/h, H=17,6 mCA si P=3,75 kW. Statia de pompare care preia strazile Salinelor, Viile 
Hangas, Ocnelor, Intrarea Ocnelor si Tunel pana la podul peste Valea Calda, refuleaza in reteaua 
de canalizare menajera din str. Tunel si mai departe spre str. Al. I. Cuza. 

Colectorul din str. Al. I. Cuza se racordeaza la colectorul din str. Andrei Muresanu, dupa care se 
descarca conducta de refulare de la SPAU din str. Salinelor intersectie cu Avram Iancu; se 
continua pe str. Ecaterina Teodoroiu pana in statia de pompare de pe str. Nicolae Iorga.  

In colectorul din str. Andrei Muresanu, realizat din PVC-KG Dn 315 mm, mai sunt racordate 
colectoarele din str. Timotei Cipariu, Ion Sion si o parte din Piata Basarabiei. 
Pe str. Ion Corvin, langa Valea Racilor, exista o statie de pompare cu 3 electropompe (2A+1R) 
avand caracteristicile Q=19,4 mc/h, H=20,1 mCA si P=3,75kW care refuleaza in colectorul din 
str. Gh. Baritiu.  

Statia de pompare din str. Ion Corvin preia strazile Ion Corvin, Clujului, Iazurilor pana in intersectie 
cu str. Coastei, Stefan Furtuna, Ogorului, Spiru Haret, Hotarului, Cucului, Randunicii si Racului. 
Retelele de canalizare de pe strazile mentionate sunt din beton cu diametre de Dn 300 mm cu 
exceptia strazii Clujului (partea dreapta conform sens de circulatie Turda – Cluj-Napoca) care este 
din PVC-KG Dn 200 mm de la str. Decebal pana la iesirea din municipiul Turda. 

Din intersectia cu str. Decebal, reteaua de canalizare se continua prin intermediul tuburilor din 
beton Dn 300 mm pana la intersectia cu str. Ion Corvin si in statia de pompare existenta. 
Tot in aceasta zona mai exista o subtraversare a Vaii Racilor realizata din otel Dn 300 mm, de 
lungime 22 m, aflata in conservare. 
Str. Simion Barnutiu este racordata in reteaua din P-ta Basarabiei care la randul sau se continua 
pe str. N. Iorga si pana in statia de pompare. Statia de pompare este amplasata langa podul peste 
Valea Racilor si este echipate cu 4 electropompe (3A+1R) avand Q=54 mc/h, H=20mCA si P=7kW 
fiecare. 

Statia de pompare din str. Salinelor (din intersectie cu Avram Iancu) preia reteaua de canalizare 
din str. Salinelor (din intersectia cu str. Tunel), str. Avram Iancu (din intersectia cu str. Dealului) si 
str. Barbu Lautaru (din intersectia cu str. Malului). Retele de canalizare de pe strazile mentionate 
sunt realizate din conducte din PVC-KG Dn315 mm.  

Statia de pompare este compusa din 3 electropompe (2A+1R) avand Q=28,1 mc/h, H=17,5 mCA 
si P=3,75kW fiecare. Statia de pompare refuleaza peste Valea Calda in colectorul din str. 
Ecaterina Teodoroiu si mai departe spre statia de pompare din str. N. Iorga. 

Statia de pompare Nicolae Iorga mai preia fata de cele mentionate anterior si reteaua de 
canalizare din str. Gh. Marinescu. Statia de pompare refuleaza in str. Bicazului si mai departe in 
colectorul din str. Gh. Baritiu, in fata Colegiului National Mihai Viteazu. Retelele de canalizare de 
pe str. Bicazului sunt din PVC-KG Dn315 mm iar pe str. Albinei din Beton Dn 300 mm. Pe str. N. 
Iorga mai exista o subtraversare a Vaii Racilor pana pe str. Albinei, subtraversare realizata din otel 
Dn 300 mm, aflata in conservare. 
Datorita configuratiei terenului, str. Gh. Marinescu este deservita de statia de pompare  echipata 
cu 2 electropompe avand Q= 5 mc/h, H=10mCA si P=1,5kW  care refuleaza in colectorul de pe 
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strada  Nicolae Iorga prin intermediul unei conducte de refulare din PEID Dn 110 mm. Str. Gh. 
Marinescu este dotata cu retele de canalizare menajera din PVC-KG Dn 315 mm. 
 
b) Colectorul din str. Gh. Baritiu este realizat din doua tipuri de materiale: din PVC-KG Dn 400 
mm, tronson pana la str. Bucovinei, care este colectat in statia de pompare Ion Corvin cu strazile 
aferente mentionate anterior si din PEID Dn 400 mm pana in intersectie cu str. Dr. I. Ratiu, in fata 
Colegiului National Mihai Viteazu. 

Al 2-lea tronson al retelei de canalizare din str. Gh. Baritiu, preia strazile Potaissa, Intrarea 
Soimilor, o parte din str. Constantin Brancoveanu, Crisan, Ion I. Russu, Horia, Pavel Dan, Bicazului 
si Albinei. In afara de strazile Pavel Dan si Bicazului unde retelele de canalizare sunt din PVC-KG 
Dn 315 mm, pe celelalte strazi retelele de canalizare sunt din beton. 

Pe str. Dr. I. Ratiu reteaua de canalizare este realizata din conducte din PEID Dn 500 mm pana la  
intersectia cu str. Libertatii. Colectorul preia str. G. Cosbuc, Vasile Alecsandri, Closca, Pictor 
Teodor Aman si tronson din G-ral Dragalina pana in str. Dr. I. Ratiu; retele sunt realizate din beton 
cu exceptia colectorului din str. G. Cosbuc. 

Paralel cu str. Dr. I. Ratiu, pe str. G-ral Dragalina exista retea de canalizare menajera din PVC-KG 
Dn 315 mm pana in P-ta Romana. Reteaua de canalizare mai preia si partea din amonte aferenta 
strazilor V. Alecsandri si Closca. 

Paralel cu str. G-ral Dragalina, pe str. Traian reteaua de canalizare (beton Dn 300 mm) preia str. 
Crisan, o parte din Potaissa si strazile Cetatea Romana, Intrarea Mierlei si Pictor Teodor Aman iar 
apoi se racordeaza la reteaua existenta din P-ta Romana in zona Politia Turda. Retelele din 
strazile Cetatea Romana, Intrarea Mierlei si Pictor Teodor Aman sunt realizate din PVC-KG Dn 
200 mm. 

Datorita configuratiei terenului, reteaua de canalizare menajera din cartierul Bai Sarate se 
deverseaza o parte in reteaua de canalizare din zona centrala, iar cealalalta parte este colectata in 
statia de pompare Bai Sarate. SPAU Bai Sarate colecteaza inclusiv strazile Caisului cu Livezilor si 
Aleea Padurii, iar printr-o conducta de refulare din PEID Dn 110 mm se descarca in reteaua de 
canalizare din str. Petru Maior. 

Strazile Agriculturii, Malului, Fragariste, Viilor, Ciresoaia, Porumbeilor, Razoare, Barbu Lautaru, 
Aleea Salcamilor, Castanilor, St. O. Iosif se deverseaza in colectorul din str. Castanilor intersectie 
cu Campului si mai departe in cele doua colectoare din str. Republicii. Retelele de canalizare de 
pe strazile mentionate sunt din PVC-KG Dn 200—315mm si din beton Dn 300 mm. 

Strazile Marului, Visinului, Ciresului, Prunului, Caisului, Piersicului, Aleea Bailor, Drumul Ceanului, 
Aleea Alexandru Borza, Livezilor, Aleea Olt si Aleea Strandului sunt colectate de statia de 
pompare din zona strazii Caisului cu Livezilor si Aleea Padurii, mai departe fiind descarcate printr-o 
conducta de refulare din PEID De 110 mm pana in reteaua de canalizare din str. Petru Maior.  

Statia de pompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=28 mc/h, H=20 mCA si 
P=3,75 kW iar cealalta pompa Q=6 mc/h, H=20 mCA si P=3,751 kW.  

In str. Aleea Alexandru Borza, in dreptul Uscatorului de Cereale, este descarcata conducta de 
refulare din PEID De 110 mm aferenta statiei de pompare din str. Drumul Ploscosului - Salina 
Turda - Durgau. Statia de pompare Salina este compusa din 2 electropompe (1A+1R) avand 
Q=18mc/h, H=60mCA si P=18,6kW. 
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In cele doua colectoare din str. Republicii, realizate din PVC-KG Dn 315 mm, pe langa apele 
uzate menajere preluate de catre colectorul din str. Castanilor si partea cartierului Bai Sarate, mai 
este preluata reteaua de canalizare din str. Avram Iancu (de la intersectia cu str. Dealului), str. 
Mihai Eminescu, str. Argesului si Al. Farcasan, Mircea cel Batran, B.P. Hasdeu, Andrei Saguna si 
Sterca Sulutiu. Retelele sunt realizare din PVC-KG Dn 250÷315 mm. 

In zona centrala, langa Catedrala Ortodoxa, exista o statie de pompare ape uzate menajere care 
refuleaza in colectorul din P-ta 1 Decembrie 1918. Statia de pompare este compusa din 3 
electropompe (2A+1R) avand caracteristicile Q=35mc/h, H=17mCA si P=6kW. Statia de pompare 
colecteaza colectoarele din str. Republicii cu strazile aferente si colectorul din str. Gheorghe Lazar. 
Acest colector preia retelele de canalizare menajera din strazile Axente Sever, Scarisoarei, 
Gheorghe Sincai, Ion Creanga, o parte din Nicolae Vladutiu, Oituz, Ion Moldovan. Retelele sunt 
realizate din PVC-KG Dn 315 mm in afara de strazile Oituz si Ion Moldovan unde retelele de 
canalizare sunt realizate din beton Dn 300 mm. 
Totodata, in zona statiei de pompare, exista o subtraversare a Vaii Racilor realizata din 2 conducte 
din otel Dn 150 mm de lungime 17 m aflata in conservare. 

In P-ta 1 Decembrie 1918 colectorul de canalizare este realizat din conducte din PEID Dn 400 mm 
pana in str. Libertatii. Acest colector, pe langa statia de pompare, mai preia retelele secundare din 
Aleea Nicolae Titulescu realizate din PVC-KG Dn 315 mm. 
Pe str. Libertatii, reteaua de canalizare menajera se continua pana in P-ta Romana si mai apoi in 
statia de pompare din str. Razboieni, printr-un colector din beton cu sectiuni ovoid-circulare pe 
tronsoane scurte. 

In colectorul din P-ta Romana mai sunt preluate colectoarele din str. Dr. I. Ratiu, Libertatii, Traian, 
Romana, Alba Iulia, G-ral Dragalina, Miron Costin, Sandulesti si Cartierul Cheii-Panait Cerna cu 
statia de pompare aferenta. 
Traversarea raului Aries a retelei de canalizare menajera, este realizata diferentiat, mal stang si 
mal drept rau Aries, in doua puncte distincte: statia de pompare Razboieni si statia de pompare 
Petru Maior. 

Statia de pompare din str. Razboieni preia colectorul din P-ta Romana cu zonele aferente si str. 
Razboieni. Statia de pompare este echipata cu 4 electropompe (3A+1R) avand Q=45mc/h, 
H=17mCA si P=6kW. Traversarea raului Aries se face printr-o conducta de refulare PEID De 280 
mm si printr-o conducta de sifonare (gravitational) din PEID De 400 mm. Tot in aceasta zona, 
langa podul peste raul Aries, mai exista o subtraversare a retelei de canalizare prin intermediul a 
doua conducte din OL Dn 300 mm de lungime L=58 m, care cu ocazia reabilitarii podului existent, 
sunt in curs de inlocuire cu PEID Dn 315 mm. 

Cartierul Cheii – Panait Cerna este deservit de o statie de pompare ape uzate menajere 
amplasata la intersectia strazilor Panait Cerna cu Alecu Russo. Aceasta statie de pompare este 
echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand urmatoarele caracteristici: Q=28,1 mc/h, H=17,6 mCA 
si P=3,75 kW. Statia de pompare refuleaza apa uzata menajera printr-o conducta din PEID De 160 
mm in reteaua de canalizare din str. Miron Costin si mai departe in P-ta Romana. 
Statia de pompare deserveste strazile Cheii, Panait Cerna, Alecu Russo, Miron Costin, strazi 
dotate cu retele de canalizare menajera din PVC-KG Dn 315 mm. 

Aferent mal stang rau Aries, zona centrala mai este deservita de o statie de pompare ape uzate 
menajere de pe str. Aurel Vlaicu. Aceasta statie de pompare colecteaza strazile Aurel Vlaicu, 
Fantanele si Abatorului, strazi dotate cu retele de canalizare menajera din PVC-KG Dn 250-315 
mm, si refuleaza peste Valea Racilor prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 125 
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mm in reteaua de canalizare menajera din str. Petru Maior. Statia de pompare este echipata cu 2 
electropompe (1A+1R) avand Q=17mc/h, H=33mCA si P=3,75 kW. 

Reteaua de canalizare menajera din str. Petru Maior, realizata din PVC-KG Dn315 mm, preia 
strazile N.Vladutiu (partea aflata in aval de str. Gh. Lazar), Sirenei si Tribunul Corches, strazi 
dotate cu retele de canalizare menajera din PVC-KG Dn 250-315mm. Totodata, asa cum am 
mentionat mai sus, reteaua de canalizare menajera din str. Petru Maior preia si partea de 
canalizare din cartierul Bai Sarate.  

Statia de pompare care deserveste str. Petru Maior este dotata cu 2 electropompe (1A+1R) avand 
Q=28 mc/h, H=20 mCA si P=3,75 kW iar apele uzate menajere fiind transportate in colectorul 
existent din aleea Plopilor prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 160 mm care 
supratraverseaza raul Aries (ancorata de podul existent). 

Retelele de canalizare mal drept rau Aries sunt preponderant realizate din beton, mai putin 
cartierul Poiana, unde sunt realizate din PVC-KG si PAFSIN. 

Cartierele principale sunt strazile aferente Zonei Industriale, Zona Microraioanelor si Cartierul 
Poiana. Zona Industriala este deservita de colectoare principale de canalizare pe strazile 22 
Decembrie 1989 si Fabricii. 

Dupa subtraversarea raului Aries a retelei de canalizare din statia de pompare Razboieni, reteaua 
de canalizare se continua pe str. Stefan cel Mare pana in intersectie cu str. 22 Decembrie 1989 
prin intermediul unui colector din beton cu sectiune ovoida 70/105 cm unde se descarca in unul din 
cele 2 colectoare aferente strazii 22 Decembrie 1989. Acest colector cu sectiune ovoida 70/105 cm 
porneste de la Cooperativa Unirea, preia str. Nicolae Teclu cu retele din beton Dn 500 mm si 
PVC-KG Dn 250 mm, locuintele aflate la intrarea din Uzina Chimica Turda prin intermediul unui 
colector secundar realizat din beton, forma ovoida 50/75cm, preia unitatile industriale si se 
intalneste intr-o camera de schimbare de directie cu colectorul din str. Stefan cel Mare. Din 
aceasta camera, colectorul ovoid 90/135cm se continua pe str. Bujorului, str. Canepisti si 
subtraverseaza Calea Victoriei in dreptul magazinului Penny Market si se continua pana in dreptul 
cladirii ACR in camera de intersectie si de preaplin existenta. 

Pe str. Stefan cel Mare, in aval de intersectia Stefan cel Mare cu 22 Decembrie 1989, exista retea 
de canalizare menajera din PVC-KG Dn 315 – 500 mm si PAFSIN Dn 600 mm, care se racordeaza 
in colectorul existent in intersectie cu str. Canepisti, inainte de subtravesarea la magazinul Penny 
Market. Colectorul din str. Stefan cel Mare preia apa uzata menajera aferenta locuintelor de pe 
aceasta str. si de pe str. Petru Rares, dotata cu retea de canalizare menajera din PVC-KG Dn 315 
mm. 

Celelalte strazi din zona Tudor Vladimirescu si Brebeneilor sunt deservite de colectorul ovoid. Pe 
strazile Brebeneilor si Canepisti exista colectoare secundare din PVC-KG Dn 315 mm care sunt 
racordate la colectorul ovoid mentionat. 

Al 2-lea colector din str. 22 Decembrie 1989 porneste din intersectie cu str. Bogata, preia 
unitatile industriale de pe partea dreapta a strazii si se continua pana in intersectia cu str. Fabricii. 
Colectorul este realizat din beton cu sectiune ovoida cu dimensiuni 70/105cm – 100/150cm. Acest 
colector preia partea din amonte (reteaua de canalizare din PVC-KG Dn 315 mm) care deserveste 
unitatile industriale existente si statia PECO. In aval, la aproximativ 150 m, acest colector preia 
colectorul principal al localitatii Mihai Viteazu. 
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Din intersectia cu str. Fabricii, colectorul 100/150cm se continua pana in str. Intrarea Depoului 
unde se intalneste cu colectorul tip clopot 160/101 cm de pe str. Horticulturii. Din camera de 
intersectie, colectorul subtraverseaza prima cale ferata si se continua pana in spatele Fabricii de 
Sticla Turda unde se intalneste cu un al 3-lea colector aferent localitatii Bogata si Statiei de Tratare 
Apa Campia Turzii, ovoid 90/135 cm – 110/165cm. 

Din aceasta camera de intersectie, colectorul subtraverseaza a doua cale ferata si se continua 
pana in str. Primaverii unde se ramifica in doua: o parte se continua pana in camera din fata cladirii 
ACR unde se interesecteaza cu colectorul din str. Canepisti, iar cealalta parte se continua pe str. 
Primaverii. 

In camera existenta in fata cladirii CAR din Calea Victoriei, exista un sistem de preaplin realizat 
din 3 canale ovoide 90/135 cm cu descarcare in raul Aries pe str. Constructorilor. Acest sistem de 
preaplin este utilizat in caz de ploi torentiale de mai lunga durata.  
Din fata cladirii ACR, colectorul se continua pana in intersectia cu str. Aleea Plopilor preluand 
retelele de canalizare aferente strazilor din partea stanga Calea Victoriei, respectiv Rapsodiei, 
Baladei, Aviatorilor, Trandafirilor, Crinilor, Liliacului, Constructorilor, Ion Opris, Aleea Plopilor, 
Armoniei, Izvor pana in intersectie cu Viorelelor, colector secundar Mihai Viteazu, colector 
secundar Tineretului si colector secundar Amurgului.  

Strazile Rapsodiei si Baladei sunt dotate cu retele de canalizare din PVC-KG Dn 315 – 400 mm, 
aleea Plopilor cu PVC-KG Dn 400 mm si beton ovoid 40/60cm iar celelalte strazi retele de 
canalizare din beton circular Dn 300-500 mm. 
Aferent cartierului Micro 1, strazile Rapsodiei si Baladei sunt colectate intr-o statie de pompare 
echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand Q=18mc/h, H=17,5 mCA si P=4kW care refuleaza prin 
intermediul unei conducte de refulare din PEID Dn 160 mm in  caminul de pe colector amplasat 
vis-a-vis de str. Izvor.Inainte de intersectia cu Aleea Plopilor, cu aproximativ 70 m in amonte, pe 
acest colector mai exista un  sistem de preaplin realizat din tuburi de beton ovoid 70/105cm. 

Dupa aleea Plopilor, colectorul isi continua traseul pe partea stanga a strazii Calea Victoriei 
(DN15) avand sectiune ovoida 90/135 cm pana inainte de str. Stadionului, in zona magazinului 
Kaufland, unde se modifica sectiunea din ovoid in clopot  220/139cm.  

Din acest camin colectorul isi continua traseul paralel cu str. Campiei partea stanga, preluand str. 
Stadionului din PVC-KG Dn 400 mm, str. Intrarea Stadionului/str. Salciei din PVC-KG Dn 200mm si 
beton Dn 300 mm pana in camera de intersectie cu colectorul din str. Florilor. 

Aferent camerei din str. Primaverii, a 2-a ramificatie a colectorului se continua pe str. Primaverii 
ovoid 90/135cm, str. Ponorel, Mihai Viteazu cu traversare in spatele Liceului Teoretic Liviu 
Rebreanu pana in str. Tineretului, str. Macilor, str. Lotus si mai departe pana in str. Florilor din 
cartierul Poiana. 

Aferent acestui traseu, colectorul deserveste strazile Primaverii, Viorelelor, o parte din str. Izvor, 
Ponorel si strazile aferente microraioanelor III si IV, strazi unde preponderent sunt retelele de 
canalizare in sistem unitar din beton Dn 300-500 mm. 

Pe str. Florilor, paralel cu canalul colector exista un colector secundar din PVC-KG Dn 315 mm. 
Colectorul principal ovoid 90/135 cm subtraverseasa str. Campiei si se intersecteaza cu colectorul 
clopot 220/139cm.  

Din aceasta camera de intersectie colectorul isi schimba directia ajungand pe str. Margaretelor, 
Bercului, G-ral Taras (partea stanga) si apoi paralel cu str. Facliei pana in spatele proprietatilor 



 

 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 378 / 1110 

 

existente unde se modifica din nou sectiunea din clopot in ovoid, acesta fiind punctul de delimitare 
a retelei publice de canalizare aferenta municipiului Turda fata de cea a municipiului Campia 
Turzii. 

Strazile din cartierul Poiana sunt deservite de retele de canalizare menajera din PVC-KG Dn 315 
-500 mm si PAFSIN Dn 600-1000 mm cu racorduri in colectorul principal la str. Florilor, la str. 
Bucegi intersectie cu Margaretelor, la str. Bercului si la str. G-ral Taras. 

Din caminul existent unde se face delimitarea sistemului Turda fata de sistemul Campia Turzii, 
colectorul se continua pana la intrarea in municipiul Campia Turzii, avand sectiune ovoida. Pe 
acest traseu, colectorul preia apele uzate de la unitatile de productie existente in zona, de la 
complexul Solaris si de la Parcul Industrial Campia Turzii. 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a Municipiului Turda cu reprezentarea in 
plan orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea 
pozitiei lor relative. 

Datorita dezvoltarii rapide a localitatii este necesara extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru deservirea intregii localitati. 

Una din deficientele majore pentru reteaua existenta o constituie avariile aparute, ca urmare a 
vechimii colectoarelor. 

Pe tronsoanele care prezinta un grad avansat de uzura se produc in mod repetat avarii. In general 
reparatia avariilor consta in executarea unor suduri pe conducte, coliere sau inlocuirea unei 
portiuni din retea. Inlocuind doar bucati din reteaua avariata, riscul de contaminare a solului cu apa 
uzata ramane permanent. 
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Figura 4-36 - Schema sistemului de canalizare TURDA  
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Statii de pompare  
In programul POS Mediu 2007-2013 s-au construit 5 statii de pompare apa uzata redate in tabelul 
de mai jos. Pe langa acestea mai exista si alte statii de pompare apa uzata: 
 

– Statia de pompare Flora - echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici: Q=26mc/h, H=28mCA si P=9,2 kW 

 
– Statia de pompare Intrarea Ocnelor - echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand 

urmatoarele caracteristici: Q=28,1 mc/h, H=17,6 mCA si P=3,75 kW 
 

– Statie de pompare Ion Corvin - echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici: caracteristicile Q=19,4 mc/h, H=20,1 mCA si P=3,75kW 

 
– Statia de pompare Valea Racilor - echipate cu 4 electropompe (3A+1R) avand 

urmatoarele caracteristici: Q=54 mc/h, H=20mCA si P=7kW fiecare. 
 

– Statia de pompare Salinelor – echipta cu 3 electropompe (2A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici:  Q=28,1 mc/h, H=17,5 mCA si P=3,75kW fiecare. 

 
Statia de pompare Gh. Marinescu -  echipata cu 2 electropompe avand urmatoarele 
caracteristici: Q= 5 mc/h, H=10mCA si P=1,5kW   
 

– Statia de pompare Bai Sarate - echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici:  Q=28 mc/h, H=20 mCA si P=3,75 kW iar cealalta pompa Q=6 mc/h, H=20 
mCA si P=3,751 kW. 
 

– Statia de pompare Salina – echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici: Q=18mc/h, H=60mCA si P=18,6kW. 
 

– Statia de pompare Piata Republicii – echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand  
urmatoarele caracteristici: caracteristicile Q=35mc/h, H=17mCA si P=6kW 
 

– Statia de pompare Razboieni - echipata cu 4 electropompe (3A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici:  Q=45mc/h, H=17mCA si P=6kW fiecare. 
 

– Statie de pompare Panait Cerna -  echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand 
urmatoarele caracteristici: Q=28,1 mc/h, H=17,6 mCA si P=3,75 kW. 
 

– Statie de pompare Aurel Vlaicu - echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand 
urmatoarele caracteristici: Q=17mc/h, H=33mCA si P=3,75 kW. 
 

– Statia de pompare Petru Maior – echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele 
caracteristici: Q=28 mc/h, H=20 mCA si P=3,75 kW 
 

– Statie de pompare Rapsodiei - echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand Q=18mc/h, 
H=17,5 mCA si P=4kW 
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Retea de canalizare pluviala 
 
Apele pluviale, colectate de pe malul stang al raului Aries, colectate prin conducte, rigole si santuri 
deschise sunt conduse spre reteaua de canalizare pluviala care evacueaza aceste ape, 
gravitational, prin guri de varsare in emisar – raului Aries, respectiv Valea Racilor. 

Reteaua de canalizare pluviala a municipiului Turda se gaseste pe malul stang al raului Aries, 
singura exceptie fiind str. Petru Rares de pe malul drept, str. care are atat retea de canalizare 
menajera din PVC-KG Dn 315 mm racordata la colectorul din str. Stefan cel Mare cat si retea de 
canalizare pluviala din beton Dn 300 mm cu deversare in raul Aries. 

Urmarind acelasi traseu ca si la reteaua de canalizare menajera, din cartierul Turda Noua spre str. 
Razboieni langa raul Aries, prima retea de canalizare pluviala este intalnita la intersectia strazilor 
Clujului cu Stefan Furtuna. Aceasta retea de canalizare pluviala are ca traseu str. Clujului pana la 
intersectia cu str. Ion Corvin si mai departe cu descarcare in Valea Racilor, langa podul existent si 
statia de pompare ape uzate menajere Ion Corvin, mentionata anterior. Reteaua de canalizare 
pluviala este din beton, sectiune circulara Dn 300 mm. 

O alta retea de canalizare pluviala este pe str. Decebal intersectie cu str. Vasile Goldis. In aceasta 
zona apele pluviale din rigolele deschise aferente strazilor Decebal, Matei Basarab, Intrarea 
Eternitatii si Intrarea Inclinata sunt preluate de reteaua de canalizare pluviala, transportate si apoi 
deversate in Valea Racilor. Reteaua de canalizare pluviala are ca si traseu str. Vasile Goldis, prin 
incinta Colegiului National Victor Ungureanu pana la intersectia cu P-ta Basarabiei, subtraverseaza 
str. Simion Barnutiu si isi continua traseul pe str. Rosiori pana la Valea Racilor. Reteaua este din 
beton, sectiune circulara Dn 300 mm.  

Tot in aceasta zona, din fata Colegiului National Victor Ungureanu, exista o retea de canalizare 
pluviala care are ca si traseu P-ta Basarabiei, subtraverseaza str. Al. I. Cuza si se continua pe str. 
Tunel cu deversare in Valea Calda. Reteaua este din beton, sectiune circulara Dn 300 mm. 

Aferent P-ta Basarabiei, apa pluviala este preluata din intersectia cu str. Bucovinei cat si intersectia 
cu str. Andrei Muresanu fiind preluata de reteaua din str. Nicolae Iorga cu deversare in Valea 
Racilor. Reteaua este din beton, sectiune circulara Dn 300 mm. 

Din intersectia strazilor Al. I. Cuza cu Andrei Muresanu, apa pluviala din rigole este preluata de o 
retea de canalizare pluviala din beton sectiune ovoida Dn 40/60 cm si se continua pe partea 
stanga a strazii Andrei Muresanu pana la Valea Calda. Pe partea opusa a podului peste Valea 
Calda, din intersectia strazilor Barbu Lautaru cu Avram Iancu si Salinelor exista o retea de 
canalizare pluviala cu deversare la podul mentionat. Reteaua este din beton sectiune circulara cu 
diametre cuprinse intre Dn 300÷600 mm. 

Pe str. Salinelor, de la intrarea veche in Salina Turda, exista o retea de canalizare pluviala care are 
ca si traseu str. Intrarea Ocnelor cu deversare in Valea Calda. Reteaua este din beton sectiune 
ovoida Dn 70/105 cm. 

Apele pluviale din rigola de pe str. Gh. Dima este preluata de o retea de canalizare pluviala care 
are ca si traseu str. Castanilor, partea dreapta pana la intersectia cu str. Avram Iancu. In aceasta 
intersectie se preiau apele pluviale de langa Teatrul Municipal Turda prin cele doua guri de 
scurgere, iar reteaua se continua pe str. Mihai Eminescu cu descarcare in Valea Racilor.  

Tot in zona centrala, pe str. Axente Sever sunt preluate apele pluviale prin intermediul retelei din 
beton sectiune circulara Dn 300 mm cu racord in reteaua pluviala din str. Gheorghe Lazar, retea 
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din beton sectiune circulara Dn 300 mm. La intersectia strazii Axente Sever, Gh. Lazar si Sterca 
Sulutiu, prin intermediul gurilor de scurgere existente sunt preluate si apele pluviale din str. Sterca 
Sulutiu.  

La intersectia straziilor Gh. Lazar cu Andrei Saguna sunt preluate apele pluviale din aceasta zona 
in canalul pluvial beton sectiune circulara Dn 300 mm si apoi deversate in Valea Racilor. Tot in 
acest canal pluvial mai este preluata rigola din str. Gh. Sincai care ajunge in incinta Scolii Generale 
Andrei Saguna si mai departe in reteaua de canalizare pluviala din str. Axente Sever. 

Aferent zonei centrale a municipiului Turda, exista 2 retele de canalizare pluviala cu descarcare in 
Valea Racilor langa Catedrala Ortodoxa. Aceste retele de canalizare pluviale sunt realizate din 
beton, sectiune circulara cu diametrul de Dn 300 mm. La intersectia cu str. Mircea cel Batran, 
retaua de canalizare pluviala este realizata din PVC-KG Dn 400 mm. Aferent intersectiei cu str. 
Andrei Saguna, retaua de canalizare pluviala este realizata din PVC-KG Dn 400 mm. 

In P-ta 1 Decembrie 1918, in fata magazinului BIG, stanga si dreapta, exista guri de scurgere care 
preiau apele pluviale si le descaraca in Valea Racilor. Reteaua este din beton, sectiune circulara 
Dn 300 mm. 

Pe str. G. Cosbuc, exista o retea de canalizare pluviala din PVC-KG Dn 160÷315 mm cu 
descarcare in Valea Racilor. 

Pe str. Mircea cel Batran (mal stang aferent Vaii Racilor) si B.P. Hasdeu exista retea de canalizare 
pluviala din PVC-KG Dn 400 mm cu descarcare in Valea Racilor. Pe str. Mircea cel Batran (mal 
drept aferent Vaii Racilor) exista retea de canalizare pluviala din beton, sectiune circulara Dn 400 
mm. 

Pe str. Abatorului exista retea de canalizare pluviala din PVC-KG Dn 315 mm cu descarcare in 
Valea Racilor. 

Pe str. Fantanele exista retea de canalizare pluviala care are ca si traseu str. Fantanele, str. Aurel 
Vlaicu cu descarcare in Valea Racilor. Reteaua este din beton sectiune circulara Dn 300 mm pana 
in imediata apropiere a statie de pompare Aurel Vlaicu si mai depare din PVC-KG Dn 315 mm. 

Pe str. Libertatii exista reta de canalizare pluviala care preia apele pluviale prin gurile de scurgere 
din intersectia cu str. N. Titulescu cat si de la blocurile de locuinte si se continua pana in intersectia 
cu str. Dr. I. Ratiu. Retaua este din beton sectiune circulara Dn 400 mm. 

Pe str. Dr. I. Ratiu reteaua de canalizare pluviala incepe din intersectia cu stada Augustin Bunea. 
Retaua este realizata din beton, sectiune circulara Dn 400 mm. 

Pe str. G-ral Dragalina, aferent tronsonului de blocuri de locuinte, reteaua de canalizare pluviala 
este din beton, sectiune circulara Dn 400 mm. Aceasta are ca traseu str. G-ral Dragalina pana in 
intersectie cu P-ta Romana, in dreptul sediului Politiei Turda, unde se preia reteaua de canalizare 
pluviala din P-ta Romana – Traian. Reteaua este din beton Dn 300 mm. 

Retelele din strazile Dr. I. Ratiu, Libertatii si G-ral Dragalina se unesc in P-ta Romana si impreuna 
cu reteaua pluviala din str. Alba Iulia – P-ta Romana si reteaua din str. Razboieni se descarca in 
raul Aries prin gura de varsare amplasata langa statia de pompare ape uzate Razboieni. Pe str. 
Razboieni reteaua de canalizare pluviala este din PVC-KG Dn 400 mm, iar in P-ta Romana din 
beton Dn 300÷600 mm. 
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Aferent cartierului Bai Sarate, pe str. Marului exista o retea de canalizare pluviala din beton, 
sectiune circulara Dn 300 mm. Aceasta retea coboara prin gradinile proprietatilor aflate intre str. 
Marului si str. Visinului, se continua pe str. Visinului pana in str. Piersicului, pe str. Caisului pana la 
gura de varsare in Valea Moghioros. Reteaua este din beton, sectiune circulara Dn 300÷600 mm. 
 
Epurarea apei uzate  
 
Apa uzata colectata de la consumatorii din Turda se trateaza in Statia de Epurare de la Campia 
Turzii, descrisa pe larg la cap.4.2.1.2.1. 
 

4.3.1.1.2 Localitatea Mihai Viteazu 

La reteaua de canalizare existenta din localitatea Mihai Viteazu sunt conectati un numar de 2.009 
locuitori. 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 
Figura 4-37 - Schema sistemului de canalizare Mihai Viteazu 
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Retele de canalizare  
Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POS Mediu 2007-2013, reteaua de canalizare menajera 
existenta masura aproximativ 9.700 m, iar prin POS Mediu 2007-2013, s-a extins reteaua de 
canalizare menajera cu 2.704 m.  
Materialele utilizate pentru conducte au fost din PVC-KG, SN 4 pentru conducte de canalizare 
gravitationala cu diametre de 250 mm si polietilena de inalta densitate (PEID), Pn 6 atm, PE125 
(pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate menajere).  

Printr-un proiect realizat de primarie in anul 2012, reteaua de canalizare menajera s-a extins cu 
inca 20.900 m, ajungand la o lungime totala de aproximativa de L=33.300 m. 
S-au executat 675 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera. 
 
Descriere retea canalizare 
 
Localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, dispune partial de un sistem de canalizare 
menajera fara retea de canalizare pluviala. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera este 
de 14,8 km, realizat in intregime din PVC-KG, retea care se racordeaza in colectorul din str. 22 
Decembrie 1989 din Municipiul Turda. 

Reteaua de canalizare menajera porneste din str. Ciga si are ca treseu drumul existent spre digul 
de aparare contra inundatiilor si in continuare prin cartierul Ciga pana in intersectia cu str. Sf. 
Mihai. Pe str. Sf. Mihai reteaua de canalizare este realizata din PVC-KG Dn 250 mm. 

Din intersectia cu str. Sf. Mihai colectorul principal se continua pe langa dig pana pe str. Turzii. In 
acest colector se mai racordeaza strazile Ortodoxa, Turzii si Bisericii realizate din PVC-KG Dn 250 
mm. De pe str. Turzii colectorul se continua pana in intersectie cu str. Morii prin intermediul 
retelelor din PVC-KG Dn 400 mm pana in statia de pompare existenta. In acest colector se 
racordeaza str. Morii, str. Florilor, str. Curetiste, str. Delnitei si str. Cotita, retelele fiind din PVC-KG 
Dn 250 mm. 

Pe str. Delnitei, datorita diferentei de nivel, exista o statie de pompare ape uzate menajere 
echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=9 mc/h, H=25mCA si P=4kW care refuleaza prin 
intermediul unei conducte de refulare din PEHD Dn 125 mm in reteaua de canalizare din str. Morii. 

De la Depozitul Logistic Kaufland porneste o retea de canalizare menajera din PVC-KG Dn 250 
mm pana in statia de pompare langa calea ferata ingusta. Statia de pompare Kaufland este 
echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand Q= 9,216  mc/h si care refuleaza prin intermediul unei 
conducte din PEID De 125 mm in reteaua de canalizare din str. Morii. 

Statia de pompare din str. Morii este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q= 43 mc/h, 
H=12,5 mCA si P=4,5 kW care preia toate apele uzate menajere de pe arealul localitatii Mihai 
Viteazu.  

Apele uzate menajere din statia de pompare sunt refulate printr-o conducta din PEID De 160 mm 
pana dupa Autostrada Transilvania A3 in reteaua care devine gravitationala din PVC-KG Dn 400 
mm. La subtraversarea Autostrazii Transilvania a conductei de refulare, aceasta este pozata in 
teava de protectie din OL Dn 250 mm pe un pat de beton.  

Dupa subtraversarea Autostrazii Transilvania, reteaua de canalizare gravitationala din PVC-KG Dn 
400 mm se continua pana la rigola de ape pluviale aferenta drumului European E81. La stanga si 
dreapta rigolei exista 2 camine de subtraversare a acesteia prin intermediul a 2 conducte din OL 
Dn 200 mm. Mai departe, subtraversarea drumului E81 se face printr-o conducta din PEID DE 400 
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mm.Imediat dupa subtraversarea E81 exista in acostament conducta de coborare apa potabila Dn 
600 mm care a fost deviata peste reteaua de canalizare prin intermediul a 2 coturi si a unui 
aerisitor.  

Reteaua de canalizare se continua pana la intersectia retelelor de aductiune apa potabila existente 
PREMO 600 si OL 400 Reteaua de canalizare subtraverseaza aceste retele de apa prin 
intermediul conductelor din PEID De 400 mm existand camine de vizitare marcate stanga-dreapta. 
Dupa subtraversarea conductelor de aductiune apa potabila mentionate, reteaua de canalizare 
menajera se continua pana in str. 22 Decembrie 1989 din Turda cu deversare in colectorul ovoid 
existent. 

Statii de pompare apa uzata – Statia de pompare din str. Delnitei, este echipata cu 2 
electropompe (1A+1R) avand Q=9 mc/h, H=25mCA si P=4kW care refuleaza prin intermediul unei 
conducte de refulare din PEID De125mm in reteaua de canalizare din str. Morii. 

Statia de pompare Kaufland preia o retea de canalizare menajera gravitationala din PVC-KG Dn 
250mm care vine de la Depozitul Logistic Kaufland fiind echipata cu 3 electropompe (2A+1R) 
avand Q= 9,216 mc/h si care refuleaza prin intermediul unei conducte din PEID De125mm in 
reteaua de canalizare din str. Morii. 

Statia de pompare din str. Morii este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q= 43 mc/h, 
H=12,5 mCA si P=4,5 kW, preia toate apele uzate menajere de pe toata suprafata localitatii Mihai 
Viteazu. Apele uzate menajere din statia de pompare sunt refulate printr-o conducta din PEID 
De160mm pana dupa Autostr. Transilvania in reteaua care devine gravitationala din PVC-KG 
Dn400mm. La subtraversarea Autostrazii Transilvania a conductei de refulare, aceasta este pozata 
in conducta de protectie din otel Dn 250mm. Dupa subtraversarea Autostrazii Transilvania, reteaua 
de canalizare gravitationala din PVC-KG Dn400mm se continua pana la rigola de ape pluviale 
aferenta drumului European E81. Subtraversarea drumului E81 se face printr-o conducta din PEID 
De400mm, reteaua de canalizare menajera se continua pana in str. 22 Decembrie 1989 cu 
deversare in colectorul ovoid existent. 

 
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia 
Turzii. 
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4.3.1.1.3 Localitatea Sandulesti 

 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-38 - Schema sistemului de canalizare Sandulesti 

 
Retele de canalizare 

Localitatea Sandulesti, comuna Sandulesti dispune partial de un sistem de canalizare menajera si 
nu dispune de retea de canalizare pluviala. Lungimea retelei de canalizare menajera este de 6,3 
km din PVC-KG Dn 250 mm si se descarca in retaua de canalizare menajera din municipiul Turda. 

Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POS MEDIU 2007-2013, reteaua de canalizare menajera 
existenta masura aproximativ 1,5 km, iar prin realizarea lucrarilor propuse in POS MEDIU 2007-
2013, s-a extins cu aproximativ 5 km. Materialele utilizate pentru conducte au fost din PVC-KG, SN 
4 pentru conductele de canalizare gravitationala cu diametre de Dn250 mm si PEID PN6, PE100 
pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate menajere. S-au executat 528 
racorduri noi la reteaua de canalizare menajera.  

Datorita faptului ca localitatea Sandulesti este impartita in doua de Valea Sandului, reteaua de 
canalizare s-a realizat pe cele doua strazi principale, de o parte si de alta a vaii. 

Pe malul stang al vaii este realizata reteaua de canalizare menajera aferenta strazii ―principale‖ iar 
subtraversarea Vaii Sandului realizandu-se prin intermediul conductelor din PEID De 250 mm. 

Pe malul drept al Vaii Sandului reteaua de calizare menajera din PVC-KG Dn 250 mm este 
realizata pana la iesirea din sat. 
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Dupa unirea celor doua ramuri ale retelei de canalizare, in zona Primariei Sandulesti, reteaua de 
continua pana la Autostrada Transilvania. Subtraversarea Autostrazii Transilvania este realizata in 
masiv de beton pentru lestare pe o lungime de 30 m. Dupa subtraversarea Autostrazii 
Transilvania, reteaua se continua gravitational pana in reteaua existenta din municipiul Turda pe 
strada Sandulesti. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei.  
 
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia 
Turzii. 
 

4.3.1.1.4 Localitatea Copaceni 

In localitatea Copaceni a fost recent in derulare un proiect de retele canalizare menajera si statie 
de epurare care sa deserveasca toata populatia, finantat din fonduri nationale, Masura 3.2.2. 
 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-39 - Schema sistemului de canalizare Copaceni 

Retele de canalizare 

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi de PP (polipropilena) cu diametre diferite, cuprinse 
intre 200 mm si 315 mm, montate subteran la o adancime de minim 0.90 m (adancimea de inghet). 
Caminele de vizitare sunt din beton si sunt amplasate atat in zone carosabile cat si in zone 
necarosabile. 

Apele uzate se canalizeaza spre o statie de epurare, de unde se vor deversa spre emisarul 
existent in zona Valea Racilor. 
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Reţeaua de canalizare este o reţea în curgere liberă, în sistem de tip separativ şi este constituită 
din: 
- conducte de PVC SN4 Dn 160mm,in lungime L= 3073 m 
- conducte de PVC SN4 Dn 200mm,in lungime L= 6363 m 
- conducte de PVC SN4 Dn 250mm,in lungime L= 1108 m 
- conducte de PVC SN4 Dn 315mm,in lungime L= 1216 m 
- camine de vizitare Dn 1000 mm 219 buc 
- camine de inspectie Dn 600 mm 63 buc 
- camine pentru statiile de pompare 2 buc 

Staţia de pompare de pe tronsonul I SP1, are capacitatea de evacuare de Q=18,8mc/h=5,2l/s si 
inaltimea de pompare H=2.5 mCA 
- Conductă de refulare PE80 De160mm L = 230 m 
- Conducta de evacuare ape epurate PVC Dn200mm L = 220 m 

Staţia de pompare de pe tronsonul II SP2 are capacitatea de evacuare de Q=9mc/h=2,5l/s si 
inaltimea de pompare h=1,5 mCA 
- Conductă de refulare PE80 Dn110mm L= 235 m 
Total conducte: 12225 ml 

Statia de epurare - Statia de tratare ape uzate este amplasata in localitatea Copaceni, epurarea 
apelor se face in emisarul Valea Racilor. Momentan este nefunctionala, pana la darea in folosinta. 
 
Tabel 4.3-3- Caracteristici dimensionale ale statiei 

Capacit. 
ELS 

Debit 
Q 
(mc/zi) 

Echipamentul de epurare Putere 
instalata 
 

Dimensiunile 
in plan pt 
echipamente Modul macano-

biologic 
Modul tehnologic de 
echipamente 

L l h L l  h kW mp 

1500 225 12500 2450 3000 6000 2450 3000 28 119 

Sursa: Date furnizate de Primaria Sandulesti 
Necesar minim de teren pentru amplasare statie+circulatie si deservire (m): 420 mp 
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4.3.1.1.5 Localitatea Bogata 

 
Figura 4-40 – Schema sistemului de canalizare Bogata 
 
In figura de mai sus se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan 
orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor 
relative. 
 
Retele de canalizare 

In localitatea Bogata exista retea de canalizare menajera pe intreaga suprafata a localitatii. 
Reteaua de canalizare menajera este realizata integral din conducte din PVC-KG cu diametrele 
cuprinse intre Dn200mm si Dn250mm avand lungimea totala de 9304 m (6477 m sistem 
gravitational si 2827 m conducte de refulare).  

Canalizarea pe str. Principala - colectoare pozate pe ambele parti cu subtraversari. Pe traseul 
conductei de refulare exista 4 camine de vane, 2 la subtraversarea Autostrazii Transilvania, 
subtraversare in teava de protectie din OL Dn 400 mm, iar celelalte 2 camine la subtraversarea 
drumului judetean DJ 161B Turda-Bogata. 

Statii de pompare apa uzata - In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 4 
statii de pompare apa uzata, astfel: 

SPAU1 echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=9,79 mc/h, H=8,3 mCA. SP1 preia apele 
uzate menajere de la locuintele din partea sudica a localitatii si le refuleaza in reteaua 
gravitationala prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De63mm. Reteaua se continua 
gravitational prin intermediul conductelor din PVC-KG Dn250mm pana in SP3. 

SPAU3 echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=16,88 mc/h, H=7,8 mCA. SP3 refuleaza 
apele uzate menajere in reteaua gravitationala prin intermediul unei conducte de refulare din PEID 
D=90mm. Reteaua se continua gravitational prin intermediul conductelor din PVC-KG Dn250mm 
pana in SP4. 
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SPAU4 echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=18,11 mc/h, H=11,5 mCA. SP4 refuleaza 
apele uzate menajere in reteaua gravitationala prin intermediul unei conducte de refulare din PEID 
D=90mm. Reteaua se continua gravitational prin intermediul conductelor din PVC-KG Dn250mm 
pana in SP5, amplasata la iesirea din localitate. 

SPAU5 echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q=18,72 mc/h, H=30,8 mCA. SP5 refuleaza 
apele uzate menajere prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De110mm pana in 
canalul colector din municipiul Turda din str. Bogata. 

Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia 
Turzii. 
 

4.3.1.1.6 Localitatile Cornesti si Cheia 

Retele de canalizare – Localitatile nu dispun de retele de canalizare menajera. Colectarea apelor 
menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare. 
Statie de epurare - Nu exista Statie de epurare a apelor uzate menajera.  
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4.3.1.2 AGLOMERAREA Campia Turzii  

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Campia Turzii cu localitatile 
componente: 

 
Figura 4-41 - Aglomerarea Campia Turzii 
 
In tabelul de mai jos avem indicat procentual gradul de acoperire a serviciului public de colectare 
ape uzate, ca raport intre locuitorii localitatii si cei deserviti de un racord de canalizare. 
 
Tabel 4.3-4 Nr. locuitori deserviti in aglomerarea Campia Turzii 

Aglomer
are 

Localitate 
Nr. 
locuitori 
(2015) 

Nr. 
locuitori 
echivalenti 

Nr. locuitori deserviti Grad de acoperire % 

Campia 
Turzii 

Campia 
Turzii 

22,073 26,987 19,950 

26191 

90.38 % 

82.38% 

Viisoara 4,261 6,032 
3,805 72.11 % 

Urca 1,016 1,355 

Luna 2,525 3,061 
2,436 
 

54.85% 
 

Luncani 1,386 1,760 

Gligoresti 530 759 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
In tabelul de mai jos se prezinta pentru Aglomerarea Campia Turzii, la ce statie de epurare sunt 
conectate retelele de canalizare a localitatii si lungimea retelelor de canalizare aferente fiecarei 
localitati componente. 
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Tabel 4.3-5 Capacitati in aglomerarea Campia Turzii 

Localitate Statie de epurare Lungime retea 
canal 

Campia Turzii SEAU Campia Turzii 46.223 m 

Viisoara SEAU Campia Turzii 21.400 m 

Urca SEAU Campia Turzii 6.467 m 

Luna SEAU Campia Turzii 11.550 m 

Sursa: Date furnizate de OR 
 

4.3.1.2.1 Municipiul Campia Turzii 

Reteaua de canalizare 

Reteaua de canalizare Municipiului Campia Turzii este executata in sistem mixt (separativ + 
unitar). Inaintea programului POS MEDIU 2007-2013, reteaua de canalizare totaliza 42,2 km.  
In cadrul programului POS Mediu s-a reabilitat reteaua de canalizare pe o lungime de 13.038 m si 
s-a extins cu 3.949 m. 
 
Tabel 4.3-6 Lucrari executate la sistemul de canalizare in programul POS MEDIU 2007-2013 

Campia Turzii Material Lungime 
retea canal 

Total reabilitare colectoare canalizare 
PVC + PAFSIN 12,030 m 

PEID 1,008 m 

Total extindere colectoare canalizare 
PVC 2,233 m 

PEID 1,716 m 

Sursa: Date furnizate de OR 

Reabilitarea racordurilor existente s-au executat cu diametre: Dn110 mm - 22 buc, Dn160 mm - 
822 buc, Dn200 mm - 15 buc, Dn250 mm - 75 buc, Dn300 mm - 17 buc, Dn400 mm - 1 buc., si s-
au infiintat 357 de racorduri la reteaua de canalizare menajera. Materialele conductelor folosite la 
extindere au fost din PVC SN 4 pentru conducte de canalizare gravitationala cu diametre de pana 
la 400 mm, si polietilena de inalta densitate PEID Pn6 PE100 (pentru conductele de refulare ale 
statiilor de pompare ape uzate menajere) 

Reteaua de canalizare care cuprinde Municipiul Campia Turzii, localitatile Viisoara si Urca este 
executata din conducte din beton si PVC avand Dn 250 – 600 mm si ovoide 2000x1270 mm, 
2000x1390 mm, 2600x1650 mm, 2200x1390 mm construita in sistem mixt (separativ + unitar).  

In canalizarea Municipiului Campia Turzii sunt evacuate si apele uzate orasenesti provenite din 
Cluster Turda. Canalizarea este proiectata pentru Qorar_maxim = 2000 l/s. 

Pe colectoarele de canalizare exista un deversor, str. T. Vladimirescu – care conduce surplusul de 
debit in raul Aries, in situatii extreme, respectiv in cazul inundarii retelelor de canalizare. 
Lungimea totala a retelei de canalizare este: 

- cca. 46,2 km ape uzate menajere – in Municipiul Campia Turzii 
- 21,4 km – in localitatea Viisoara 
- 6,4 km – in localitatea Urca (1,6 km colectoare gravitationale Dn 250 mm si L = 4,8 km 

conducte de transport sub presiune De 125 mm) 
 
 
 
Descriere retea de canalizare 
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Serviciul de canalizare a municipiului Campia Turzii consta in colectarea apelor uzate si pluviale si 
transportul lor la Statia de epurare din Campia Turzii. 

Apa uzata si cea meteorica este preluata in retelele de canalizare si transportata la Statia de 
epurare cu exceptia retelei de canalizare pluviala din parcul industrial Campia Turzii . 

Reteaua de canalizare de pe arealul municipiului (fara a lua in considerare reteaua din parcul 
industrial Campia Turzii) este de tip unitar in proportie de 100%. Retelele de canalizare 
functioneaza gravitational cu exceptia a doua locatii unde exista statii de pompare ape uzate 
menajere.  

Lungimea totala a retelelor de canalizare ape uzate menajere si pluviale este de 55,8 km. In 
prezent, din intreaga trama stradala a municipiului Campia Turzii doar pe o lungime de cca. 5% nu 
exista retea de canalizare pentru preluarea apelor uzate si meteorice. Apele meteorice de pe 
arealul municipiului sunt colectate prin sistemul de rigole si canale existent. 

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi din beton precomprimat, beton simplu si PVC. 
Forma sectiunii canalelor este circulara si ovoidala si are dimensiuni cuprinse intre 300 mm si 
90/135 cm. 

Canalul colector din cartierul Sarat este un canal circular din beton simplu, cu diamentru de 600 
mm, in lungime de 7,5 km. 
Aferent cartierului Sarat, exista o statie de pompare ape uzate menajere amplasata la intersectia 
strazilor Samuel Micu Klein, Gh. Lazar si Traian. Aceasta statie de pompare preia apele uzate din 
cartierul Sarat si le refuleaza prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De160mm in 
reteaua de canalizare existenta. Statia de pompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) 
avand Q = 5-28 mc/h, H = 17 m, Pmax = 3,75 Kw. 

Aferent cartierului Lut, colectarea apelor uzate menajere prin intermediul retelelor din PVC-KG 
Dn 315 mm se face in statia de pompare din vecinatatea podului peste raul Aries. Statia de 
pompare este echipate cu 2 electropompe (1A+1R) avand Q = 18,7 mc/h, H = 17.5 m, Pmax = 5,0 
Kw. Aceasta statie transporta apele uzate menajere prin intermediul unei conducte de refulare din 
PEID De 160 mm in reteaua publica de canalizare. 

Reteaua de canalizare menajera din parcul industrial Campia Turzii (parcul Reif) este realizata 
din conducte din PVC-KG Dn 315-500 mm si PAFSIN Dn 600 mm cu racord in canalul colector 
care ajunge in statia de epurare. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera din parcul 
industrial Campia Turzii  este de 2,533 km. Reteaua este amplasata paralel cu reteaua de 
canalizare pluviala, in carosabil pe str. ―A‖ si str. ―B‖ in parcul industrial Campia Turzii , se continua 
prin trotuar pe str. Laminoristilor apoi subtraverseaza DN15 si se continua pe drumul de acces CIG 
pana in canalul colector. 

Canalul colector din cartierul Poiana Turda pana in Statia de epurare, preia apele uzate 
orasenesti provenite de pe intreg arealul printr-un canal din beton cu sectiune ovoida avand 
dimensiunea 130x195 mm. Reteaua de canalizare este proiectata pentru un debit orar maxim de 
2000 l/s. Pe canalizare sunt executate doua deversoare care, in caz de ploi torentiale cand se 
poate excede capacitatea de transport a acestuia, vor conduce surplusul de debit in raul Aries, 
deversoare amplasate in zona Poiana si str.Tudor Vladimirescu. 

Datorita dezvoltarii rapide a localitatii, este necesare extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru deservirea intregii localitati. 
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Una din deficientele majore pentru reteaua existenta o constituie avariile aparute, ca urmare a 
vechimii colectoarelor. 

Pe tronsoanele care prezinta un grad avansat de uzura se produc in mod repetat avarii. In general 
reparatia avariilor consta in executarea unor suduri pe conducte, coliere sau inlocuirea unei 
portiuni din retea. Inlocuind doar bucati din reteaua avariata, riscul de contaminare a solului cu apa 
uzata ramane permanent. 

 
 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a Municipiului Campia Turzii cu 
reprezentarea in plan orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, 
cu indicarea pozitiei lor relative. 
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Figura 4-42 - Schema sistemului de canalizare Campia Turzii 
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Statii de pompare pe reteaua de canalizare 

– SP Campia Turzii – str.Ialomitei – cartier Lut, 2 pompe Willo, FA-08.23.w, P = 5kW, Q = 
18,7 mc/h; 

 
– SP Campia Turzii – str.Samuil Micu – cartier Sarat, 2 pompe Willo, FA-08.43.E, P=3,75 

kW, Q= 5,0-28,0 mc/h; 
 

– SP Campia Turzii – str.Livezilor, 1 pompa Willo, STS-40/10A, P=1 kW, Q=19 mc/h; 
 

– SP Campia Turzii – zona Strandului, .1+1 pompe Willo MTS40/27, P=1,9/1,5 kW, Q= 15 
mc/h; 
 

– SP Campia Turzii – str.Laminoristilor-Pasal, 1 pompa Italia, P=2,5 kW, Q= 24 mc/h; 
 
In figura de mai jos este ilustrat planul statiei de epurare din Campia Turzii. 

 
Figura 4-43 - Statia de epurare Campia Turzii 
 
Statia de epurare Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin finantare POS Mediu 2007-
2013, in baza contractului nr. 11072/08.07.2009 - Pachet 12 incheiat cu COSTRUZIONI DONDI 
S.p.A. si  S.C. ACSA S.A. 
In tabelul de mai jos se prezinta valorile debitelor de epurare ale statiei. 
 
Tabel 4.3-7 Parametrii de dimensionare pentru statia noua  

DESCRIERE Unitate de masura Valoare 

Locuitori deserviti in total: L.E. nr. 110.000 

Debit mediu zilnic mc/zi 42.000 

Debit maxim de apa uzata zilnic mc/zi 54.600 

Debit maxim zilnic pe timp de ploaie mc/zi 103.200 

Debit mediu orar mc/h 1.750 

Debit orar maxim de apa uzata  mc/h 2.275 

Debit maxim pe timp de ploaie  mc/h 4.300 
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Debit maxim care poate fi admis in treapta 
mecanica 

mc/h 4.300 

Debit maxim care poate fi admis in treapta 
biologica 

mc/h 2.275 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
In cele doua tabele de mai jos se prezinta incarcarile apei uzate la intrarea apei uzate in statia de 
epurare si respectiv la iesire. 

Tabel 4.3-8 Parametrii la intrarea apei uzate 

PARAMETRI Indici U.M Valoare 

Cantitate CBO5 kg/zi 6.600,00 

Incarcarea organica CBO5 mg/l 157,14 

Incarcarea  specifica rezultata CBO5 g/L.E./zi 60,00 

Cantitate CCO-Cr kg/zi 13.200,00 

Incarcarea organic CCO – Cr COD-Cr Mg/l 314,29 

Azot total ca TKN TKN kg/zi 1.331,00 

Poluare specifica TKN TKN mg/l 31,69 

Azot amoniacal NH4-N: NH4-N kg/zi 465,85 

Poluare medie rezultata in NH4 NH4-N mg/l 11,09 

NH3- Amoniac NH3-N kg/zi 799 

NH3- Amoniac- Concentratie: NH3-N mg/l 17,83 

Fosfor total, P                                           P kg/zi 308,00 

Poluare medie rezultanta P P mg/l 7,33 

Substante solide totale- SST                      SST kg/g 7.700,00 

Concentratie medie: SST mg/l 183,33 

Solide volatile- SSV SSV kg/g 5.390,00 

Concentratie solide volatile (SSV) SSV mg/l 128,33 

Sursa: Date furnizate de OR 

Tabel 4.3-9 Parametrii apei epurate: 

Parametri Unitate de masura Valori  

CBO5 mg/l 25 

COD mg/l 125 

SS mg/l 35 

NO3-N mg/l 10 

Fosfor- total mg/l 1 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Statia nou construita si modernizata are urmatoarele obiecte:  
Linia apei: 
Treapta mecanica: 
- Gratare rare si dese; 
- Statie de masurare parametrii apei uzate la intrare in statie 
- Statie de pompare apa uzata; 
- Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu doua linii paralele echipat cu poduri racloare 
pentru nisip si grasimi; 
- Instalatie de spalare nisip; 
- Suflante pentru insuflare aer in deznisipator; 
- Decantoare primare longitudinale echipate cu poduri racloare cu lant pentru namol si spuma; 
- Instalatie de purificare a aerului; 
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Treapta biologica: 
- Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare cu sisteme de difuzie a aerului cu bule fine; 
- Statie de suflante pentru asigurarea debitului necesar de aer; 
- Decantoare secundare radiale cu poduri racloare diametrale; 
- Statie de asigurare a apei de incendiu; 
- Statie de masurare parametrii apei epurate evacuate; 
 
Linia namolului: 
- Statie de pompare namol primar; 
- Statie de pompare namol recirculat si in exces; 
- Ingrosator gravitational de namol primar si in exces; 
- Metan tancuri pentru fermentare anaeroba a namolului cu camera de manevra si schimbatoare 
de caldura; 
- Instalatie de desulfurare biogaz; 
- Gazometru; 
- Instalatie de cogenerare; 
- Statie de deshidratare namol 
 
Caracteristicile si incarcarile obiectelor: 
TREAPTA MECANICA: 
Gratare rare si dese: 
Sunt prevazute doua linii paralele cu posibilitate de izolare cu stavile actionate manual montate in 
amonte si aval. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Debit maxim de trecere mc/h 4.350 

Latime canal  m 1,30 

Lumina barelor: 
Gratare rare 
Gratare dese 

mm 
mm  

20 
6 

Inaltimea apei in canal: 
Gratare rare: 
Gratare dese 

m 
1,3 
 
1,1 

 Sursa: Date furnizate de OR 
Statie de pompare ape uzate: 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Debit maxim de ridicat mc/h 4.300 

Pompe in functionare nr. 4 

Pompe de rezerva calda nr. 1 

Debit hidraulic pentru fiecare  pompa mc/h 1.075 

Presiunea m 9,60 

Presiune de utilizare m.c.l. 8,10 

Putere  utilizata de pompa, in punctul de functionare kW 32,68 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Deznisipator cuplat cu separator de grasimi: 
Sunt prevazute doua linii paralele cu poduri racloare pentru nisip si grasimi, cu pompe de evacuare 
nisip si grasimi si cu suflante tip ROOTS pentru asigurarea insuflarii aerului pentru flotarea 
grasimilor. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Dimensiuni bazin: m  
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Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Lungime: 
Latime totala din care, 
Latime parte grasimi 

28 
5 
1,40 

Timp de retentie in deznisipator min. 4 

Viteza de translatie pod raclor(cursa activa/cursa 
pasiva) 

cm/s 
6/8 

Debit de aer insuflat mc/h 450 

Presiunea  mbar 400 

Puterea instalata a suflantei kW 22 

Debit pompa de nisip mc/h 30 

Presiunea  mCA 5 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Decantor primar longitudinal 
Sunt prevazute doua linii paralele cu poduri racloare longitudinale pentru evacuare namol primar si 
spuma. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Dimensiuni bazin: 
Lungime: 
Latime 
Adancime 

m 

 
50 
10 
5 

Incarcarea maxima de suprafata m/h 4,3 

Timpul de retentie max. min 38 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Parametrii treptei mecanice 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

SST la intrare: kg/zi 7700 

SST dupa gratare kg/zi 6206 

Substante solide sedimentabile kg/zi 4158 

Concentratia de SS din namolul primar % 2,0 

Cantitatea zilnica a namolului primar:  mc/zi 208 

Capacitatea orara a namolului primar Qp: 208/16 mc/h 13 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Randamentul epurarii la treapta mecanica: 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Substante solide sedimentabile % 80 

SST % 67 

CBO5 % 28,6 

TKN % 15 

Fosfor % 5 

Sursa: Date furnizate de OR 
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TREAPTA BIOLOGICA 
Bazine de aerare 
Au fost prevazute doua linii paralele de bazine de aerare pentru nitrificare - denitrificare 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Volum total necesar bazine de 
aerare, din care: 
Volum nitrificare 
Volum denitrificare 

mc 

20.975 
 
12.265 
2.776 

Timp de retentie h 12 

Concentratia namolului activ in 
bazin de aerare 

kg/mc 4,5 

Necesar de oxigen kg/zi 12.415 

Necesar de aer mc/h 16.592 

Necesar de difuzori buc. 5.000 

Caracteristici suflante: 
Debit 
Presiune 
Putere instalata/consumata 
Nr. suflate active/rez. 

 
mc/h 
mbar 
kW 
buc. 

 
3.396 
600 
90/70,60 
5/1 

Cantitatea de namol in exces 
kg/zi 
mc/zi 

2.521 
210,12 

Concentratia namolului in 
exces 

% 
1,2 

Sursa: Date furnizate de OR 
Decantoare secundare 
Au fost prevazute doua linii paralele pentru decantoare secundare circulare echipate cu poduri 
racloare  diametrale 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Diametru m 57 

Adancimea apei m 3,5 

Volum decantor mc 3.932 

Lungime lame deversoare m 179 

Incarcarea de suprafata m/h 0,55 

Debit pompa in exces mc/h 8,75 

Debit pompa namol recirculat mc/h 550 

Sursa: Date furnizate de OR 
LINIA NAMOLULUI 
Ingrosator gravitational de namol 
A fost prevazut un ingrosator gravitational circular cu pod raclor  

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Diametru m 12 

Adancimea namolului m 3,4 

Volum total  mc 384 

Timp de retentie h 16,5 

Concentratia namolului 
ingrosat 

% 4,7 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
 
Metantancuri 
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Au fost prevazute doua metantancuri cu camera de manevra avand schimbatoare de caldura si 
pompe de recirculare precum si mixer de recirculare montat pe metantanc 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Volum fiecare metantanc mc 2100 

Timp de retentie zile 20 

Cantitatea de namol zilnic kg/zi 6679 

Cantitatea de substante volatile kg/zi 4675,3 

Volumul de namol zilnic mc/zi 142 

Cantitatea de biogaz produs zilnic mc/zi 1566 

Volum de namol rezultat dupa 
metantancuri 

mc/zi 104,44 

Sursa: Date furnizate de OR 
Gazometru 
A fost prevazut un gazometru tip balon cu volumul de 1.000 mc cu toate utilitatile necesare. 
Instalatia de deshidratare 
Au fost prevazute doua instalatii complete de deshidratare cu banda avand in componenta toate 
echipamentele necesare de preparare si dozare coagulanti precum si pompe de dozare coagulant 
si namol. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Debit de namol zilnic mc/zi 104,44 

Concentratia de substanta uscata in 
namolul deshidratat 

% 25 

Volum de namol deshidratat rezultat mc/zi 26,11 

Debit masic de namol zilnic kg/zi 36.554 

Cantitatea zilnica de poli electrolit 
utilizat pentru deshidratare 

Kg/zi 18.28 

Sursa: Date furnizate de OR 
Instalatie de precipitare a fosforului. 
A fost prevazuta o instalatie de stocare si dozare precipitant pentru precipitarea fosforului si 
reducerea la nivelul dorit de 1 mg/l a concentratiei de fosfor in apa epurata. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Volum de stocare mc 24 

Debit pompe dozatoare l/h 70- 100 

Cantitatea zilnica utilizata l 1.212,5 

Sursa: Date furnizate de OR 
Unitate de cogenerare 
A fost prevazuta o instalatie de cogenerare pentru producerea de curent electric si apa calda 
necesara incalzirii namolului de la metantancuri. 

Date de calcul Unitate de masura Valoare 

Putere electrica instalata kVA 300 

Putere termica kWt 272 

Consul de biogaz mc/h 75,5 

Sursa: Date furnizate de OR 
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4.3.1.2.2 Localitatea Viisoara 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-44 - Schema sistemului de canalizare Viisoara 
 
Retele de canalizare  

In localitatea Viisoara exista o retea de canalizare menajera realizata integral din conducte din 
PVC-KG Dn 250 mm. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera din localitatea Viisoara 
este de 24,787 km (21,621 km retea gravitationala si 3,166 km conducte de refulare). Din statia de 
pompare ape uzate menajere SP6, conducta de refulare din PEID De160 mm supratraverseaza 
podul peste raul Aries si se continua pe partea stanga a drumului judetean 151C spre municipiul 
Campia Turzii.  

La intrarea in municipiul Campia Turzii, conducta de refulare supratraverseaza Valea Racosa pe 
podul existent, langa Piata Obor, iar apoi se racordeaza la reteaua de canalizare menajera 
existenta in municipiul Campia Turzii pe str. George Cosbuc. 

Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 
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Statii de pompare apa uzata - Pe traseul retelei de canalizare, in zona in care colectarea apelor 
uzate nu face posibila existenta sistemului gravitational, au fost montate un numar de 8 statii de 
pompare ape uzate menajere.  
 
Tabel 4.3-10 - Caracteristicele statiilor de pompare sunt cele prezentate mai jos: 

Statia de 
pompare 

Amplasament Nr pompe 
(in functiune 
+ rezerva) 

Caracteristici pompe 

SP 1 Viisoara nr.1010 1+1 Q=21.24 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

SP 2 Viisoara nr.1104 1+1 Q=21.24 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

SP 3 Viisoara nr.856 1+1 Q=14.76 mc/h;H=10mCA; P=1.3 KW;  

SP 4 Viisoara nr.748 1+1 Q=14.76 mc/h;H=10mCA; P=1.3 KW;  

SP 5 Viisoara nr.128 1+1 Q=21.24 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

SP 6 Viisoara nr.676 1+1 Q=35.00 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

SP 7 Viisoara nr.276 1+1 Q=21.24 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

SP 8 Viisoara nr.580 1+1 Q=21.24 mc/h;H=10mCA; P=1.9 KW;  

Sursa: Date furnizate de OR 
 
Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia 
Turzii. 
 

4.3.1.2.3 Localitatea Urca 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-45 - Schema sistemului de canalizare Urca 

Retele de canalizare  

Lungimea totala este de 6,432 km (1,603 km colectoare gravitationale Dn 250 mm si L = 4,829 km 
conducte de transport sub presiune Dn = 125 mm). 

In etapa I a programului POS Mediu, in localitatea Urca s-a realizat retea de canalizare avand o 
lungime de 1.603 m si s-au executat 315 racorduri la reteaua de canalizare menajera. 

De asemenea s-a executat un masiv de lestare din beton hidrotehnic slab armat (prag de fund) 
pentru protejarea conductei de canalizare la subtraversarea cursului de apa din localitatea Urca. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 404 / 1110 

 

Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

Statii de pompare ape uzate  

Tabel 4.3-11- Caracteristicele statiei de pompare sunt cele prezentate mai jos: 

Statia de 
pompare 

Amplasament Nr pompe 
(in functiune + rezerva) 

Caracteristici pompe 

SP 1 Str. Principala 1+1 Q=28.1 mc/h;; P=3.75 KW;  

Sursa: Date furnizate de OR 
 
De asemenea, s-a executat o conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate 
PEID De 125 mm in lungime de 4.864 m. 
 
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre SEAU Campia Turzii. 
 

4.3.1.2.4 Localitatea Luna 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-46 - Schema sistemului de canalizare Luna 

Retele de canalizare – Inaintea implementarii programului POS MEDIU 2007-2013, in localitate 
existau aproximativ 3.500 m retea canalizare menajera.  
Programul POS Mediu a inclus extinderea retelei de canalizare in comuna Luna cu 5.706 m, astfel: 
materialele conductelor au fost din PVC-KG, SN 4 pentru conducte de canalizare gravitationala cu 
diametre de 315 mm si PEID Pn6 De125,De140 si De160, pentru conductele de refulare ale 
statiilor de pompare ape uzate menajere. S-au executat 742 racorduri noi la reteaua de canalizare 
menajera. 
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Tabel 4.3-12- Tipurile de conducte, pe strazi si diametre sunt: 

Nr. 
crt. 

Amplasament (str.) Material Diametru (mm) Lung. aprox.(m) 

1 Retea canalizare aferenta SP 1 PVC 315 1.861 

2 Retea canalizare aferenta SP 2 PVC 315 413 

3 Retea canalizare aferenta SP 3 PVC 315 2.292 

4 Retea canalizare spre statia de 
epurare Campia Turzii 

PVC 315 1.140 

 Total canalizare  5.706 m 

Sursa: Date furnizate de OR 

Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

Statii de pompare ape uzate  

A fost necesara construirea a trei statii de pompare a apelor uzate care sa asigure colectarea si 
pomparea apelor uzate din zona localitatii Luna, deoarece terenul natural nu permite preluarea 
gravitationala a apelor uzate.  
 
Tabel 4.3-13- Caracteristicele statiilor de pompare sunt cele prezentate mai jos: 

Statia de 
pompare 

Tip pompa Nr pompe 
(in functiune 
+ rezerva) 

Caracteristici pompe 

SP 1 Willo STS-65F22 1+1 Q=18 mc/h; H=25 mH2O; P=6.8 KW 

SP 2 Willo FA-0873W 1+1 Q=35.8 mc/h; H=39.4 mH2O; P=15.5 KW 

SP 3 Willo FA-1078Z 1+1 Q=72.1 mc/h; H=39.1 mH2O; P=25 KW 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
De asemenea, s-au executat conducte de refulare din teava de polietilena de inalta densitate 
(PEID), dupa cum urmeaza: 

 Dn 125 in lungime de 853 m aferenta SP 1 

 Dn 140 in lungime de 343 m aferenta SP 2 

 Dn 160 in lungime de 850m aferenta SP 3 
 
Statia de epurare – apa uzata colectata din localitatea Luna este dirijata spre statia de epurare 
Campia Turzii. 
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4.3.1.2.5 Localitatea Luncani 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 
Figura 4-47 - Schema sistemului de canalizare Luncani 
 
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime 
totala de 6.000 m, alcatuita din tuburi de conducta de PVC KG cu diametre cuprinse intre Dn 200 
mm si Dn 315 mm. 

Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se 
gravitational. 

Statie de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara 
aflata in partea de sud a localitatii. Statia de epurare este dimensionata pentru a putea deservi 
intreaga capacitate a localitatii, iar emisarul este raul Aries. Momentan nu functioneaza. 
 
Tabel 4.3-14- Caracteristici dimensionale ale statiei 

Capacit. 
ELS 

Debit 
Q 
(mc/zi) 

Echipamentul de epurare Dimensiunile statiei 

Modul tehnologie 
1buc. 

Modul tehnologie 2buc. Total statie montata: 
(mm) 

L l h L l  h L l h 

1000 150 7500 2450 3000 12500 2450 3000 10300 6500 4762 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
 

4.3.1.2.6 Localitatea Gligoresti 

Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat. 
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Statii de pompare - Nu exista statii de pompare. 
Statie de epurare - Nu exista Statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor 
menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
 

4.3.2 Aglomerarea Aiton 

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Aiton cu localitatile componente: 
 

 
 

Figura 4-48 – Aglomerarea Aiton 

Aglomerarea Aiton cuprinde localitatile Aiton si Rediu din comuna Aiton. 
Populatia echivalenta totala a aglomerarii este de 2.033 l.e. 
Retele de canalizare - Localitatea nu este deservita de sistem centralizat de canalizare. 
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare. 
Statie de epurare - Nu exista Statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor 
menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
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4.3.3 Aglomerarea Calarasi  

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Calarasi cu localitatile componente: 
 

  

Figura 4-49 Aglomerarea Calarasi  
Aglomerarea Calarasi cuprinde localitatile Calarasi si Calarasi-Gara din comuna Calarasi. 
Populatia echivalenta totala a aglomerarii este de 2.038 l.e. 
Retele de canalizare - Localitatea nu este deservita de sistem centralizat de canalizare. 
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare. 
Statie de epurare - Nu exista statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor 
menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale. 
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4.3.4 Aglomerarea Tritenii de Jos 

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Tritenii de Jos cu localitatile 
componente: 
 

 
Figura 4-50 - Aglomerarea pentru apa uzata Tritenii de Jos 
 
Aglomerarea Tritenii de Jos cuprinde localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. 
Populatia echivalenta totala a aglomerarii este de 2.438 l.e., compusa din: localitatea Tritenii de 
Jos (1.375 l.e.) si localitatea Tritenii de Sus (1.063 l.e.) 
 
Tabel 4.3-15 Nr. locuitori deserviti in aglomerarea Tritenii de Jos 

Aglomerare Localitate Nr. locuitori 
Nr. locuitori 
echivalenti 

Nr. locuitori 
deserviti 

Grad de acoperire % 

Tritenii de 
Jos 

Tritenii de 
Jos 

1.375 

2.438 

1.375 

2.438 

1238 

1418 

90 % 

58.16% 
Tritenii de 
Sus 

1.063 1.063 180 15 % 

Sursa: Date furnizate de OR 
 
In tabelul de mai jos se prezinta statiile de epurare si lungimea retelelor de canalizare aferente 
fiecarei localitati din Aglomerarea Tritenii de Jos 
 
Tabel 4.3-16 Capacitati in aglomerarea Tritenii de Jos 

Localitate Statie de epurare Lungime retea 
canal 

Tritenii de Jos SEAU Tritenii de Jos 3600 m 

Tritenii de Sus SEAU Tritenii de Jos 2460 m 

Sursa: Date furnizate de OR 
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4.3.4.1 Localitatea Tritenii de Jos 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a aglomerarii cu reprezentarea in plan 
orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor 
relative. 
 

 

Figura 4-51  - Schema sistemului de canalizare Tritenii de Jos si Tritenii de Sus 

Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime 
totala de 3.600 m. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

Statii de pompare – exista 2 statii de pompare care colecteaza si transporta refulatul spre statia 
de epurare - momentan se afla in executie.  

La momentul realizarii prezentului proiect nu s-au primit informatii cu privire la dimensiunile si 
caracteristicile statiilor de pompare apa uzata. 

Statie de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara 
aflata in partea de sud a localitatii, realizata de catre autoritatile locale, pentru 500 l.e.. Statia de 
epurare este dimensionata pentru intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul 
Tritul. Momentan nu este data in folosinta. 
 
In tabelul de mai jos se prezinta caracteristicile tehnice ale statiei de epurare. 
Tabel 4.3-17 Caracteristicile tehnice ale statiei de epurare Tritenii de Jos 

Caracteristici Date tehnice 

Capacitate de epurare, Q [mc/zi] 100 

Greutate maxima fara incarcare, [to] 5,5 

Greutate maxima cu incarcare, [to] 57,5 

Debitul de aer al suflantei, Q [mc/zi] 2 x 100 

Tensiunea de alimentare, [Vca] 400 

Putere instalata, [kW] 15,5 

Consum electric med. Orar estimate [kW/h] 6 

Dimensiuni modul epurare, (L x l x h) [m] 10 x 2,5 x 3,3 

Dimensiuni pavilion tehnologic, (L x l x h) [m] 6 x 2,5 x 2,6 

Sarcina ded incarcare a radierului de beton [daN/mp] 4000 

Sursa: Date furnizate de Primaria Tritenii de Jos 
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4.3.4.2 Localitatea Tritenii de Sus 

Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime 
totala de 2.460 m, realizate pe str. Principala. 
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

Statii de pompare – In momentul de fata sunt in curs de executie 2 statii de pompare in zonele in 
care nu este posibila functionarea in sistem gravitational. 

La momentul realizarii prezentului proiect nu s-au primit informatii cu privire la dimensiunile si 
caracteristicile statiilor de pompare apa uzata. 

Statie de epurare – Nu exista statie de epurare in localitate, apa uzata menajera este transportata 
spre statia de epurare din localitatea Tritenii de Jos. 

4.3.5 Aglomerarea Tureni 

In figura de mai jos se prezinta aglomerarea de apa uzata Tureni cu localitatile componente: 
 

 

Figura 4-52– Aglomerarea Tureni 

Aglomerarea Tureni include localitatile: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti si Martinesti. 
Localitatea Tureni are un sistem partial de canalizare executat din fondurile Primariei. 
Localitatile Ceanu Mic, Comsesti si Martinesti, nu dispun de un sistem de canalizare. 
Gradul de acoperire in aglomerarea Tureni este 23.2%.  
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4.3.5.1 Localitatea Tureni 

In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a aglomerarii cu reprezentarea in plan 
orizontal a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor 
relative. 

 
Figura 4-53  - Schema sistemului de canalizare Tureni 
Retele de canalizare – Canalizarea localitatii este prevazuta in sistem divizor. Lungimea retelei de 
canalizare in localitatea Tureni este de L = 7.070 m, din PVC SN 4 avand diametrul de Dn 250 
mm.  
 
Tabel 4.3-18 Statii de pompare ape uzate  

Statie de 
pompare 

Qpompa 

[m3/h] 
Hpompa 

[m H2O] 
Lungime cond. 
Refulare [m] 

SP 1 8 6 382 

SP 2 3 10 375 

SP 3 8 6 246 

SP4 8 6 57 

Sursa: date furnizate de Primaria Tureni 
 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 413 / 1110 

 

Statie de epurare - exista o statie executata din fondurile Primariei, pentru 1000 L.E. care 
momentan nu este pusa in functiune. 
Statia de epurare compacta, containerizata, supraterana are capacitatea: 
Q zi med = 300,00 m3/zi 
Q or max = 34,15 m3/h 

Date de bază ale instalatiei: 
Debitul de intrare in instalatie este estimat la cca. 300 m3/zi pe vreme uscata. 

Datele de incărcare a apei menajere luate in considerare sunt următoarele: 

Parametru Concentratii 
medii la admisia 
in instalatie 

CCOCr 500 

CBO5 300 

Suspensii 350 

N – NH4 30 

Fosfor total 5 

pH 6 ,5 – 8,5 

Temperatura 40
o
C 

Sursa: date furnizate de Primaria Tureni 
 
La evacuarea din statia de epurare vor fi indeplinite urmatoarele conditii: 

Parametru Concentratii 
medii evacuare 
din instalatie 

CCOCr 90 

CBO5 25 

Suspensii 60 

N tot 15 

Sursa: date furnizate de Primaria Tureni 
 
Componentele hidraulice si tehnice principale: 

 Dimensiuni Suprafata Adancime apa Volum 

 m m² m m³ 

Bazinul de preepurare, 
separare grasimi si denisipare 

1,00 x 4,90 4,90 3,70 18,0 

Bazinul de egalizare si 
distributie 

7,50 x 4,90 36,75 3,60 120,0 

Bazinul de activare SBR (1 
buc.) 

12,0 x 12,0 144,00 3,50 500,0 

Bazinul de stocare namol in 
exces 

4,0 x 6,80 27,2 3,60 54,0 

Bazinul de contact cu clorul 
sau UV 

5,00 x 6,80 34,0 3,60 125,0 

  Sursa: date furnizate de Primaria Tureni 
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4.3.6 Aglomerari sub 2000 locuitori 

Prezentam mai jos localitatile care formeaza aglomerari sub 2000 de locuitori echivalenti: 
o Ciurila – comuna Ciurila 
o Padureni – comuna Ciurila 
o Prunis – comuna Ciurila 
o Salicea – comuna Ciurila 
o Saliste – comuna Ciurila 
o Sutu (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Ciurila 
o Filea de Jos – comuna Ciurila 
o Filea de Sus – comuna Ciurila 
o Petrestii de Jos – comuna Petrestii de Jos 
o Petrestii de Mijloc – comuna Petrestii de Jos 
o Petrestii de Sus – comuna Petrestii de Jos 
o Deleni – comuna Petrestii de Jos 
o Livada – comuna Petrestii de Jos 
o Plaiuri – comuna Petrestii de Jos 
o Craesti – comuna Petrestii de Jos 
o Ploscos – comuna Ploscos 
o Crairat – comuna Ploscos 
o Valea Florilor – comuna Ploscos 
o Lobodas – comuna Ploscos 
o Clapa – comuna Tritenii de Jos 
o Triteni Hotar – comuna Tritenii de Jos 
o Padureni (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
o Colonia (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos  
o Micesti – comuna Tureni 

 

Localitatile de mai sus nu au retele de canalizare in sistem centralizat, nu exista statii de 

pompare si nu exista Statie de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere 

se face cu ajutorul foselor septice individuale. Exceptie fac 3 din acestea, conform 

descrierii de mai jos. 

Aglomerarile cu mai putin de 2000 de locuitori echivalenti care au propriul sistem de canalizare 

sunt: 

o Sutu (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Ciurila 
o Padureni (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
o Colonia (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
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4.3.6.1 Localitatea Sutu 

Localitatea Sutu face parte din comuna Ciurila. 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-54 - Schema sistemului de canalizare Sutu 

 
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime 
aproximativa de 2.900 m, realizat de catre autoritatile locale, din tuburi de conducte PVC cu 
diametre de Dn 250 mm, iar la conductele de refulare, conducte din PEID De 63 mm. 

Statii de pompare - exista 5 statii de pompare pe reteaua de canalizare, apa uzata colectata din 
localitate este dirijata spre statia de epurare, la care nu se cunosc caracteristicile. 

Statie de epurare – In localitate este in curs de executie o statie de epurare a apelor uzate 
menajera modulara, la care nu se cunosc caracteristicile.  
Aceasta statie de epurare este dimensionata pentru a deservi intreaga localitate, iar apa epurata 
este deversata intra-un afluent al raului Saliste. 

4.3.6.2 Localitatea Padureni 

Localitatea Padureni face parte din Comuna Tritenii de Jos. 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 
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Figura 4-55 - Schema sistemului de canalizare Padureni 

Retele de canalizare - Localitatea dispune de sistem centralizat de canalizare menajera cu o 
lungime totala de 1.950 m, din tuburi de conducte PVC-KG Dn 315 mm. 

Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se 
gravitational. 

Statie de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara 
aflata in partea de est a localitatii, realizata de catre autoritatile locale. Statia de epurare este 
dimensionata pentru a deservi intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul.  
Momentan nu este pusa in functiune. 
In tabelul de mai jos se prezinta caracteristicile tehnice ale statiei de epurare. 
Tabel 4.3-19 Caracteristicile tehnice ale statiei de epurare Tritenii de Jos 

Caracteristici Date tehnice 

Capacitate de epurare, Q [mc/zi] 100 

Greutate maxima fara incarcare, [to] 5,5 

Greutate maxima cu incarcare, [to] 57,5 

Debitul de aer al suflantei, Q [mc/zi] 2 x 100 

Tensiunea de alimentare, [Vca] 400 

Putere instalata, [kW] 15,5 

Consum electric med. Orar estimate [kW/h] 6 

Dimensiuni modul epurare, (L x l x h) [m] 10 x 2,5 x 3,3 

Dimensiuni pavilion tehnologic, (L x l x h) [m] 6 x 2,5 x 2,6 

Sarcina ded incarcare a radierului de beton [daN/mp] 4000 
Sursa: Date furnizate de Primaria Tritenii de Jos 
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4.3.6.3 Localitatea Colonia 

Localitatea Colonia face parte din Comuna Tritenii de Jos. 
In figura de mai jos se prezinta schema de canalizare a localitatii cu reprezentarea in plan orizontal 
a obiectelor principale care determina circuitul apei de canalizare, cu indicarea pozitiei lor relative. 

 

Figura 4-56 - Schema sistemului de canalizare Colonia 

Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime 
totala de 2.950 m, din conducte PVC-KG cu diametre cuprinse intre Dn 200-315 mm. 
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se 
gravitational. 
Statie de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajera modulara 
aflata in partea de sud a localitatii, realizata de catre autoritatile locale. Statia este dimensionata la 
un debit de 30 mc/h. Apa epurata este deversata in emisarul Tritul.  
Momentan este nefunctionala. 
In tabelul de mai jos se prezinta debitele statiei de epurare si incarcarile totale zilnice. 
 
Tabel 4.3-20- Capacitatea statiei de epurare 

Debit 
Q 
(mc/zi) 

Debit 
orar 
mediu 
Q o med 
(mc/h) 

Debit 
orar 
maxim 
Q o max 
(mc/h) 

Incarcari totale zilnice 
 

CCO
Cr 
[kg/zi] 

CBO5 
[kg/zi] 

Materii 
in 
suspens
ie [kg/zi] 

N 
[kg/zi] 

P 
[kg/zi] 

grasi
mi 
[kg/zi] 

p
H 

Temp 

30 1,25 2,5 15 9 10,5 4,5 0,15 0,9 7 20-
30oC 

Sursa: Date furnizate de OR 
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5. DESCARCAREA  APELOR UZATE INDUSTRIALE 

5.1 INTRODUCERE 

Succesul in atingerea obiectivului principal al proiectului – implementarea cu succes a unor 

investitii in domeniul serviciului de apa – canalizare, prin si pentru Operatorii Regionali (OR) 

depinde si de rezolvarea aspectelor tehnice, comercial-contractuale ale relatiei agent economic 

care deverseaza apa uzata in retea si operator. Aceasta se poate realiza prin aplicarea unei 

strategii coerente care sa clarifice in ce conditii o unitate economica poate obtine permisul de 

deversare in reteaua de canalizare, ce masuri prealabile se impun a se aplica pentru a putea 

obtine aceasta permisiune, riscurile traduse in actiuni si costuri, astfel incat sa se transpuna in fapt 

si prin contracte clare principiul poluatorul plateste. 

In vederea asigurarii functionarii eficiente a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare si 

obtinerea unui namol valorificabil si, nu in cele din urma, pentru a asigura conditii de securitate 

pentru angajatii Operatorului Regional, se impune monitorizarea unitatilor industriale care 

deverseaza apa uzata in reteaua de canalizare sau direct in statiile de epurare (prin vidanjare).  

Unele dintre obiectivele masurii sunt de a imbunatati infrastructura localitatilor care detin sisteme 

de apa si apa uzata conform standardelor UE.  

Apa uzata industriala descarcata in sistemul public de canalizare poate fi o componenta importanta 

a incarcarilor organice si anorganice ale statiei de epurare si trebuie luata in considerare pentru 

obtinerea unor efluenti a caror calitate sa fie conforma atat cu standardele UE, cat si cu cele 

romanesti in vigoare. Deversarile necontrolate de apa uzata industriala au un impact negativ 

asupra: 

 sistemelor de canalizare, prin: 

o depuneri, colmatari; 

o coroziune; 

o mirosuri neplacute; 

o explozii; 

 eficientei procesului de epurare, prin: 

o inhibarea unor procese biologice; 

o micsorarea eficientei unor faze tehnologice – separatoare de grasimi, sedimentare 

etc. 

o componenta de valorificare a namolului. 

Trebuie subliniat faptul ca apele uzate industriale a caror deversare in retelele de canalizare sau 

direct in statiile de epurare este admisa dupa o epurare prealabila, cu respectarea prevederilor  

NTPA 002/2005 nu constituie un pericol. 

5.2 OBIECTIVE 

Obiectivul general este obtinerea informatiilor necesare care sa permita realizarea unui Plan de 

Actiuni cu masuri, responsabilitati si termene concrete pentru monitorizarea deversarilor de apa 

uzata industriala in reteaua de canalizare. 
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Conform normelor si standardelor exista 40 de categorii industriale din care se genereaza apa 

uzata,  necesitand epurarea si indepartarea a 120 de impurificatori. 

Cantitatea specifica de apa uzata este rezultatul modului in care s-a utilizat apa – inclusiv de 

nivelul tehnologiei de productie – si tabelul de mai jos prezinta informatii orientative: 

Baza investitiilor viitoare in sectorul apa uzata consta in cunoasterea exacta a evacuarii apei 

menajere si a celei industriale in reteaua publica de canalizare si in statiile de epurare respective. 

Calitatile, cantitatile si caracteristicile apelor uzate industriale depind de profilul tehnologic, in 

functie de procesul tehnologic – continuu, discontinuu. Astfel, in principiu, in functie de poluantii 

specifici, preepurarea urmareste atingerea parametrilor admisibili de descarcare in retea. De 

regula, apele uzate de tip menajer sanitar sunt colectate separat, iar apele meteorice, in functie de 

natura tehnologiilor si de suprafata platformei pot fi si ele surse de poluare si se impune a fi tratate 

ca atare. Separarile de fluxuri, pentru a nu permite contaminarea intregului volum de apa, 

recuperari de materiale utile, recirculari in interiorul platformei sunt doar unele din masurile care 

permit economii de apa si diminuarea transferului de contaminant din materiile prime in apa. 

Procesele de epurare sunt sensibile la anumiti poluanti chimici si au nevoie de a fi protejate 

impotriva acestor substante. Functionarea defectuoasa a statiei de epurare poate cauza poluarea 

pe termen lung a corpului de apa receptor si, tinand cont ca procesele biologice au nevoie de 

perioade semnificative pentru a reveni la parametri normali, impactul negativ asupra mediului este 

evident. 

5.3 LEGISLATIE REFERITOARE LA APA UZATA INDUSTRIALA   

Directivele Uniunii Europene si legislatia romaneasca 

In Directiva Cadru a Apei sunt reunite cerintele de calitate a apei corespunzatoare a minimum 11 

directive europene in domeniul apei, dintre care Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate urbane ocupa un loc important, termenele sale de implementare fiind esentiale pentru ate 

menajere cu ape uzate industriale si/sau apa pluviala. 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, 

modificata si completata de Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 februarie 1998, este baza legala 

a legislatiei comunitare in domeniul apelor uzate. Obiectivele se refera la protectia mediului 

impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate urbane si de ape uzate din anumite 

sectoare industriale (in principal prelucrarea si fabricarea produselor din industria alimentara). 

In Romania, aceasta Directiva a fost transpusa de Hotararea de Guvern nr. 188/2002, pentru 

aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, care a fost 

modificata si completata ulterior de Hotararea de Guvern nr. 352/2005 si reprezinta baza pentru 

normele NTPA 001 si NTPA 002. 

Avand in vedere atat pozitionarea Romaniei in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea si bazinul 

Marii Negre, cat si necesitatea protectiei mediului in aceste zone, Romania a declarat intregul 

sau teritoriu ca zona sensibila. Acesta decizie se concretizeaza in faptul ca aglomerarile cu mai 

mult de 10.000 locuitori echivalenti trebuie sa asigure o infrastructura pentru epurarea apelor uzate 

urbane care sa permita epurarea avansata, mai ales in ceea ce priveste nutrientii azot si fosfor – 

HG 352/2005 art. 3 (1). In ceea ce priveste gradul de epurare, epurarea secundara este o regula 

generala pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenti. 

Pentru evacuarea apelor uzate industriale in reteaua de canalizare urbana trebuie avute in vedere 

si cerintele impuse de urmatoarele directive europene: 
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Directiva UE 80/778/EEC Privind apa potabila, fiin amendata ulterior de Directiva 98/83/EC 

Directiva UE 75/440/EEC Privind calitatea apei potabile de suprafata utilizata pentru colectarea apei potabile 

Directiva UE 79/869/EEC Privind masurarea si prelevarea de mostre din apele de suprafata 

Directiva UE 80/68/EEC Privind apele subterane 

Directiva UE 76/464/EEC Privind “poluarea cauzata de deversarea anumitor substante in mediul inconjurator” 

Sub-directive ale Directivei 
76/464/EEC 

Care “necesita in paricular monitorizarea si controlul parametrilor specifici enumerati 
in “Lista 1” anexa la Directiva“ careia ii vor fi adaugate substantele Cadmiu si Mercur, 
concentratiile maxime admise (CMA) fiind de 0,2 mg/l si respectiv 0,05 mg/l (asa cum a 
fost mentionat in Directiva UE 83/5/13 in Septembrie 1993) 

Directiva Cadru a Apei 
2000/60/EC 

Privind “stabilirea unui cadru pentru actiuni comunitare in domeniul apei” 

Directiva Consiliului 75/442/EEC Privind “deseurile”, dateaza din 15 Iulie 1975 si a fost amendata ulterior de diverse 
Decizii ale Comisiei, ultima iins 96/350/EC din 24 Mai 1996 

Directiva UE 86/278/EEC Privind “evacuarea namolului” 

Directiva UE 85/337/EEC Privind nevoia pentru “Evaluarea Impactului asupra Mediului” 

Directiva UE 96/61/EC Privind “Controlul Integrat legat de Prevenirea Poluarii” 

 

Legislatia romaneasca 

Avand in vedere rezultatele procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana si 

obligatiile asumate de Romania prin Tratatul de Aderare (Cap. 22 – Mediu, Calitatea apei), H.G. 

188/2002 a fost completata si modificata de Hotararea de Guvern nr. 352/21.04.2005. Astfel, au 

fost incluse cerintele privind conformarea cu termenele de tranzitie negociate pentru sistemele de 

colectare si statiile de epurare, precum si statutul de zona sensibila pentru Romania. 

A fost adoptata Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 

107/1996 (M.O.nr.584/30.06.2004), la randul ei modificata si completata de Legea 112/2006. 

Aceste legi transpun prevederile Directivei Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE. 

Hotararea de Guvern nr. 352/2005 cuprinde: 

 Anexa 1 – NTPA 011 ―Norme tehnice privind colectarea si evacuarea apelor uzate 

orasenesti‖  prin care se transpun cerintele Directivei; 

 Anexa la normele tehnice NTPA 011 – ―Planul de actiune privind colectarea, epurarea si 

evacuarea apelor uzate orasenesti‖, in care sunt stabilite, la modul general, actiuni, 

termene si responsabilitati pentru activitatile de implementare a Directivei; 

 Anexa 2 – NTPA 002 ―Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 

canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare‖; 

 Anexa 3 – NTPA 001 ―Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali‖. 

Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, prezentat in 

anexa la normele tehnice NTPA 011 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate 

orasenesti, care face parte integranta din HG nr. 352/2005, prevede termene pentru fiecare dintre 

activitatile de implementare. 

Autoritatile competente pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate urbane sunt Ministerul Mediului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si a Locuintelor, Garda Nationala de Mediu, Administratia Nationala ―Apele Romane‖ 

(Directiile de Apa), Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie 

Comunala (ANSRC).  

Prevenirea si controlul poluarii accidentale 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 421 / 1110 

 

Conform ―Legii Apelor nr. 107/1996‖, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 23, (2) –

utilizatorii de apa (organele locale si agentii economici) sunt obligati sa pregateasca si sa aplice, 

daca este necesar, propriile planuri pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale, care ar 

putea avea loc ca rezultat al activitatii lor. 

Conform aceluiasi articol, paragraful (3) pregatirea planurilor pentru prevenirea si controlul poluarii 

accidentale este indeplinita in conformitate cu metodologia - cadru stabilita de Ministerul Mediului, 

din Ordinul nr. 278/1997. 

Principiul poluatorul plateste 

Principiul poluatorul plateste este unul din principiile de baza ale legislatiei internationale de mediu 

acceptat de statele membre ale UE. Principiul este acela ca poluatorul potential sa plateasca 

costurile totale ale poluarii pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, este un principiu economic si 

nu juridic. Aceasta inseamna ca principiul nu intentioneaza sa-l pedepseasca pe poluator, ci sa 

stabileasca conditiile economice necesare, astfel incat vor fi considerate toate costurile de mediu 

asociate cu operatiunile poluatorului, acest proces asigurand o dezvoltare durabila. Astfel, este 

evident ca principiul are scopul de a stopa risipa de resurse naturale. 

Conform experientei internationale, trebuie indeplinit un set de conditii pentru ca principiul 

„poluatorul plateste‖ sa fie implementat cu succes. 

Aceste conditii sunt: 

 desemnarea clara a surselor de poluare si masurarea corecta a incarcaturilor poluante, 

 simtul corectitudinii trebuie sa fie prezent si inteles de toate partile implicate, astfel incat 

acestea sa cada de acord, sa coopereze cu buna credinta, 

 este necesar sprijinul public, 

 este necesar un cadru institutional bine definit pentru a implementa cu succes principiul. 

In afara de aceste conditii, implementarea principiului poluatorul plateste poate duce la conditii mai 

bune de mediu. Aceasta se intampla atunci cand implementarea principiului creeaza stimulente 

pentru industrii in scopul reducerii deversarilor poluante. 

Luand in considerand aceste aspecte generale, implementarea principiului poluatorul plateste va fi 

o sarcina importanta pentru operatorii sistemelor de apa si apa uzata. 

Potrivit principiului ―poluatorul plateste‖, conform  OUG nr 95/95 privind protectia mediului, cu 

modificarile si completarile ulterioare, protectia mediului este o obligatie a tuturor persoanelor fizice 

si juridice, in care scop in cazul producerii unui prejudiciu, suporta costul pentru repararea 

prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii 

prejudiciului. Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie. 

De asemenea, Legea nr 241/2006, republicata in 2015- Legea serviciilor de alimentare cu apa si 

canalizare reglementeaza  aplicarea principiului „poluatorul plateste‖.  

Astfel, conform art. 31 (19) din LG. nr 241/2006 republicata, nerespectarea de catre utilizatori a 

conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, 

stabilite prin acordul de descarcare si avizele de racordare eliberate de operator potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizatiilor de 

functionare si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu 

principiul poluatorul plateste.  
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Conform art nr 32 (1) Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor 

utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele 

publice de distributie a apei ori de la retelele publice de canalizare, si sa solicite recuperarea 

debitelor in instanta.  

Principiul poluatorul plateste urmareste simultan doua aspecte distincte: 

1. Diminuarea parametrilor de incarcare a apelor uzate industriale pana la limitele prevazute de 

legislatia in vigoare si/sau la acele limite de incarcare ce pot fi prelucrate de statiile de epurare fara 

costuri suplimentare si suportate de retelele de canalizare in limitele unor uzuri normale. 

2. Determinarea costurilor suplimentare ale serviciului de canalizare – epurare ape uzate, in cazul 

evacuarilor in reteaua de canalizare a unor cantitati de ape uzate la care parametrii depasesc 

limitele admise prin norme si acceptul de evacuare; 

Rezolvarea acestor aspect se peate realize prin  

 implementarea tarifelor suplimentare  

 aplicarea de penalitati  

 colaborarea intre poluator si operator in vederea intreprinderii unor prin actiuni comune 

si/sau coercitive, atunci cand actiunile de conformare nu sunt derulate corespunzator. 

Restrictii referitoare la deversarea apei uzate in sistemele municipale de canalizare 

NTPA 002 se refera la calitatea apelor uzate rezultate din activitati sociale sau economice pentru a 

putea fi evacuate in sistemele municipale de canalizare. Normativul se refera la calitatea apelor 

uzate care urmeaza sa fie evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor sau, dupa caz, in cele 

ale unor agenti economici la care sunt racordate localitatile. Normativul se refera si la apele uzate 

care se descarca direct in statiile de epurare. 

Normativul are ca scop stabilirea conditiilor in care se accepta evacuarea apelor uzate in receptorii 

mentionati, astfel incat sa se asigure protectia si functionarea normala a acestora, precum si 

protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate. 

Conditiile de evacuare a apelor uzate in sistemele de canalizare ale localitatilor si in statiile de 

epurare (ape uzate vidanjate) sunt impuse de principalii parametri/ indicatori de calitate care 

trebuie sa caracterizeze apele uzate. Limitele maxime admisibile ale acestor parametri/ indicatori, 

exprimate in mg/dm3 sunt prezentate in NTPA 002/2005. 

Apele uzate care se evacueaza in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de 

epurare (ape uzate vidanjate)  nu trebuie sa contina: 

 materii in suspensie, cum ar fi materialele care, la vitezele realizate in colectoarele de 

canalizare corespunzatoare debitelor minime de calcul pot genera depuneri, diferitele 

substante care se pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor, corpuri solide, 

plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spatiu liber de 20 mm intre bare, fire 

si fibre textile ori materiale similare, pacura, ulei, grasimi sau alte materiale care prin forma, 

cantitate sau aderenta pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii 

canalului colector, substante care, singure sau in amestec cu alte substante continute in 

apa din retelele de canalizare, coaguleaza, existand riscul depunerii lor pe peretii canalelor 

sau conduc la aparitia de substante agresive noi; 
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 substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de 

canalizare, echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate; 

 substante de orice natura, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot 

stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare, sau care impreuna cu aerul 

pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, eterii, clorofomul, acetilena etc.; 

 substante toxice sau nocive, care singure sau in amestec cu apa din canalizare pot pune in 

pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare; 

 substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt: metale grele si compusii lor, compusii 

organici halogenati, compusii organici cu fosfor sau cu staniu, pesticide, fungicide, erbicide, 

insecticide sau substante folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a 

materialelor textile; 

 substante chimice toxice ca acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice; 

 substante radioactive, inclusiv reziduurile; 

 substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a 

namolului; 

 substante organice greu biodegradabile. 

Evacuarea apelor uzate in sistemul de canalizare va fi bazata pe contracte de servicii cu operatorul 

public de servicii care administreaza sistemul de canalizare si statia de epurare si clientul care il 

utilizeaza. Utilizand contractul de racordare operatorii de servicii publice pot stabili valori mai 

exigente decat cele din NTPA 002,  pe baza concentratiei de poluanti existente in canalizare. 

Conditiile de evacuare in canalizare a apelor uzate de la platformele industriale sunt stabilite de 

operator la finalul statiei de epurare de pe platforma, luand in considerare incarcarile si debitele 

proiectate ale statiei de epurare. 

Daca apa uzata contine multe metale grele, cum ar fi cupru (Cu), crom (Cr), nichel (Ni), Mangan 

(Mn), suma concentratiilor nu ar trebui sa depaseasca 5,0 mg/l. Daca sunt doar metale grele zinc 

(Zn) si/sau mangan (Mn), suma concentratiilor nu ar trebui sa depaseasca 6,0 mg/l. 

5.4 INVESTIGATII REFERITOARE LA DEVERSARILE DE APA UZATA  

5.4.1 Surse de poluare 

Compozitia apelor uzate industriale si concentratia poluarii difera in mod considerabil in functie de 

tipul de activitate al agentului industrial. Tipurile de substante periculoase care pot fi gasite in 

efluentii industriali difera in functie de procesul industrial de productie existent si starea facilitatilor 

de epurare si de productie.   

Stabilirea originii si a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesita cunoasterea procesului 

tehnologic industrial pentru o proiectare judicioasa a statiilor de epurare. Deci este necesara 

cunoasterea originii principalilor afluenti si caracteristicilor lor principale pentru definirea modului de 

epurare.  

Conform OUG nr 152/2005 poluarea este definita ca fiind introducerea directa sau indirecta, ca 

rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile 

sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor 
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materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari 

ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare; 

In general, in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 
91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot contine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate 
menajere, industriale si ape meteorice sunt colectate de catre sistemele de colectare/canalizare, 
conduse la statia de epurare (unde sunt epurate corespunzator) si apoi evacuate in resursele de 
apa, avand in vedere respectarea concentratiilor maxime admise.  

Romania a obtinut perioada de tranzitie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 
ani de la aderare (31 decembrie 2018), intrucat, sunt aglomerari umane care nu se conformeaza 
acestor cerinte, neavand sisteme de colectare si/sau statii de epurare cu dotare si functionare 
corespunzatoare (cel putin cu epurare mecanica si biologica pentru aglomerarile cuprinse intre 
2000 – 10000 l.e si in plus treapta tertiara – pentru indepartarea nutrientilor – pentru aglomerarile 
cu peste 10000 l.e).  

Apele uzate urbane contin, in special materii in suspensie, substante organice, nutrienti, dar si alti 
poluanti ca metale grele, detergenti, hidrocarburi petroliere, micropoluanti organici, etc. depinzand 
de tipurile de industrie existente, cat si de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate. 

Principalele substante nocive ale apelor uzate  industriale sunt:  

 substantele organice (substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen 

si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc);  

 substantele in suspensie;  

 substantele toxice si metalele grele (in special compusi organohalogenati si substante care 

pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic, compusi organofosforici, compusi organici 

cu staniu, substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau 

mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului 

acvatic, hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente, 

cianuri, metalele si compusii acestora, arsenul si compusii acestuia, biocide si produse de 

uz fitosanitar); 

 substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, azotati si fosfati). 

Pentru a evita ca aceste substante sa ajunga in apele de suprafata este necesar ca in prealabil 

apele uzate industriale sa fie epurare.  

Exista mai multe abordari in domeniul tratarii apei reziduale industriale, fiecare avand avantajele si 

dezavantajele sale, in functie de situatie. Epurarea apelor uzate generate de activitatile industriale 

sau din anumite servicii se poate realiza prin una din urmatoarele scheme: 

 Deversare a apei reziduale industriale in retelele de canalizare sau direct statia de epurare 

municipala;  

 Pre-epurare direct la sursa pe amplasament a anumitor fluxuri si apoi deversarea in retele 

de canalizare sau direct in statia de epurare municipala impreuna cu apele uzate menajere;  

 Tratarea apei uzate industriale intr-o statie de epurare aflata pe amplasament, impreuna cu 

alte ape uzate (menajere), cu pre-tratare in aval a unor fluxuri secundare, direct la sursa si 

evacuare intr-o apa receptoare; 
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 Pre-epurare direct la sursa pe amplasament a apelor uzate tehnologice si deversare intr-o 

apa receptoare si evacuarea a apelor uzate menajere in retelele de canalizare. 

Avantajele pre-epurarii sunt: 

 Operatorii instalatiilor de productie au o atitudine mai responsabila fata de efluenti cu 

continut de substante poluante in momentul in care sunt facuti direct raspunzatori pentru 

calitatea deversarilor proprii de apa reziduala 

 Instalatiile pentru pre-epurare sunt adaptate fiecarui caz in parte si astfel au in mod normal 

o mai buna performanta 

 Performanta tratarii realizata de tehnicile non-biologice este independenta de 

biodegrabilitatea fluxurilor de ape reziduale 

 Evitarea diluarii prin amestecarea diferitelor fluxuri de ape reziduale, in mod normal 

conducand la o eficienta mai ridicata a tratarii, etc. 

Facilitatile de pre-epurare de la agentii industriali trebuie sa fie destul de eficiente pentru a preveni 

efecte periculoase asupra oamenilor sau mediului. De asemenea, pre-purarea trebuie sa fie 

suficient de eficienta pentru a preveni efectele daunatoare asupra canalizarii si a statiei de 

epurare. 

Eficienta, gradul de  epurare al apelor uzate, se calculeaza cu relatia: 

= ((M-m)/M)*100 

unde „M‖ este concentratia initiala a substantei si „m‖ concentratia substantei dupa epurare. De 

obicei, eficienta se calculeaza pentru substantele in suspensie, substantele organice (exprimate in 

CBO5), oxigen O2, pH si substante toxice. 

5.4.2 Impacul descarcarii apelor uzate industriale  asupra influentului statiiilor de epurare  
si utilizatorilor din aval  

Impactul se cuantifica in functie de tipul efluentului care poate fi epurat, neepurat, epurat 
necorespunzator, apa uzata menajera sau industriala. Influenta efluentilor se resimte in reteaua de 
canalizare (pentru influenti industriali) si pot conduce la eroziune, colmatari, explozii, mirosuri, in 
statia de epurare, afectand eficienta acesteia sau/si valorificarea namolului in cursurile receptoare 
naturale. 

Normativul NTPA 002/2005 stabileste care sunt substantele care nu trebuie sa fie continute in 
apele uzate ce se evacueaza in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare substante 
care pot afecta degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de 
epurare si ale echipamentelor asociate, diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a 
canalelor colectoare, aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare, 
perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau creeaza pericol de explozie.  

Pentru a evita ca aceste substante sa ajunga in retelele de canalizare sau statiile de epurare, 
NTPA 002/2005, stabileste indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare 
ale localitatilor. 

Prin impunerea in NTPA 002/2005 a indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de 
canalizare sau direct in statiile de epurare practic se poate  stabili gradul de preepurare necesar si 
a tehnologiei de preepurare adecvate, precum si a constructiilor si instalatiilor de preepurare 
aferente, necesare obiectivelor economico-sociale pentru a respecta indicatorii de calitate la 
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evacuare stabilite prin legislatie sau actele de reglementare, inainte ca apele uzate sa fie evacuate 
in retelele de canalizare ale localitatilor. 

Conform art 3, aliniatul 3, utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat 
in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de 
bransare/racordare si utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si in avizul/autorizatia 
de gospodarire a apelor.  

Astfel, in momentul solicitarii racordarii la reteua de canalizare, agentii economici trebuie sa  faca 
dovada, prin documentatiile tehnice care se depun la Operatorul regional, ca asigura respectarea a 
cel putin a indicatorilor/ parametrilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005. 

Practic, prin respectarea de catre toti agentii econimici racordari la retelele de canalizare 
gestionate de OR a conditiilor calitative si cantitative privind evacuarea apelor uzate stabilite prin 
actele de reglementare emise de autoritatile competente (acord de racordare, contract de 
Bransare/racordare si de utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, acxcepul de 
evacuare a apelor uzate in reteaua de canalizare, autorizatia de gospodarirea apelor, autorizatia 
de mediu), impactul descarcarilor de ape uzate industriale asupra retelelor de canalizare sau 
asupra statiilor de epurare este nesemnificativ.   

In vederea asigurarii respectarii acestor conditii calitative si cantitative de desacarcare  a apelor 
uzate la nivel legislative au fost stabilite mai multe masuri, cum ar fi: 

 Monitorizarea calitativa si cantitativa a  descarcarilor  apelor uzate de catre agentii 
economici, conform frecventei stabilite de autoritatile competente 

 Monitorizarea de control a  descarcarilor  apelor uzate in retelele de canalizare efectuata de 
catre OR  

 Monitorizarea de catre OR a influentilor statiilor de epurare  
 Implementarea principiului „poluatorul plateste„ in cazul nerespectarii conditiilor cantitative 

si calitative de evacuare stabilite de autoritatile competente 
 Intocmirea Planurilor de prevenire a poluarii accidentale de catre agentii economici 

industriali si se catre Operatorul sistememelor de canalizare. 

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin 
aceasta:  

 nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare; 
 nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;  
 nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare 

si ale echipamentelor asociate;  
 nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza 

capacitatea de preluare a acestora;  
 nu se creeaza pericol de explozie.  

Conform NTPA 002/2005 apele uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in 
statiile de epurare nu trebuie sa contina:  

1. Materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a 
canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala 

2. Substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de 
canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate;  
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3. Substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de 
suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor 
uzate sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, 
benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi, dicloretilena si alte 
hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena; 

4. Substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune 
in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare; 

5. Substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt: 

6. Substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce 
contribuie la poluarea mediului;  

7. Substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in 
reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina prin descarcarea lor o data cu 
apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;  

8. Substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a 
namolului;  

9. Substante organice greu biodegradabile.  

Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la 
laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum si 
de la orice fel de intreprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea 
cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca in retelele de canalizare ale 
localitatilor si in statiile de epurare numai in conditiile in care s-au luat toate masurile de 
dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare.  

NTPA 002/2005 prevede principalii parametrii/indicatorii de calitate ai apelor uzate care trebuie sa 
caracterizeze apele uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, ce se masoara in 
punctele de control.   

Evacuarea apelor uzate in ape de suprafata 

In termeni generali, apa uzata industriala evacuata in ape de suprafata trebuie sa fie tratata 
suficient pentru a preveni efectele negative asupra receptorilor. Astfel, apele evacuate in receptori 
naturali trebuie sa respecte  indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 001. 

In UE, Directiva IPPC si Directiva cadru privind apa ofera un ghid pentru descarcarile de ape uzate 
industriale in ape de suprafata, folosind standardele de calitate pentru apa, valorile limita pentru 
emisii si conceptul de cea mai buna tehnologie disponibila (CBTD).  

Descarcarea apelor uzate  in sistemul de canalizare 

Apa uzata industriala descarcata in sistemele de canalizare va fi epurata inainte de a fi evacuata in 
apele de suprafata receptoare.  

Descarcarile de apa uzata industriala in sistemele de canalizare trebuie sa se realizeze cu  
prevenirea urmatoarelor efecte negative:  

 Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane care sunt expuse 
datorita contactului cu apa uzata si namolul 
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 Efecte negative asupra sistemului de canalizare  
 Efecte negative asupra facilitatilor de epurare  
 Efecte periculoase asupra apelor de suprafata receptoare.  

 

Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane 

Expunerea oamenilor la substante periculoase (de exemplu descarcari de ape uzate industriale) 
poate sa se produca in timpul operarii si intretinerii sistemului de canalizare si in timpul procesului 
de epurare. Riscurile potentiale inseamna expunerea la substante volatile periculoase sau 
explozive. Evacuarile de substante care pot cauza vatamari ale sanatatii trebuie evitate sau reduse 
la nivelul la care nu inseamna riscuri pentru efluentul descarcat in sistemul de canalizare.  

In anex 8 din HG nr 351/2005 sunt prezentate efectele toxice pe termen lung ale substantelor 
prioritare sunt considerate efecte asupra reproducerii, fertilitatii şi dezvoltarii, care pot avea impact 
asupra populatiei de organisme.  

Efecte asupra sistemului de canalizare  

Efectele evacuarii apei uzate industriale asupra sistemului de canalizare includ: 

 Coroziunea; 
 Miros neplacut. 

Coroziunea sistemului de canalizare este un fenomen bine cunoscut. Acizi, baze, cloruri si sulfati 
pot cauza coroziune in sistem. Coroziunea produsa de catre sulfati este de obicei asociata cu 
transformarea sulfatilor in sulfuri; un proces anaerob care are loc in sistemul de canalizare. 

Mirosul neplacut din sistemul de canalizare este de obicei cauzat de producerea de hifrogen 
sulfurat, dar si de amoniac si alte substante volatile organice (mercaptan si sulfura de metal, etc) 
pot cauza mirosuri neplacute. Producerea de sulfuri este cauzata de conditiile anaerobe din 
interiorul canalelor, concentratia de sulfati si compusi organici usor biodegradabili.   

Efecte asupra facilitatilor de epurare  

Efectele apei uzate industriale asupra facilitatilor de epurare includ: 

 Inhibarea procesului de tratare biologica   
 Miros neplacut 
 Coroziunea unor obiecte din statia de epurare   

Statiile de epurare au de obicei treapta de tratare biologica pe baza conceptului privind namolul 
activat. In conditii normale de operare, namolul activat se biodegradeaza sau din el se inlatura o 
serie larga de compusi organici, inclusiv compusi potential toxici. Aceasta activitate biologica poate 
fi totusi afectata in mod negativ in cazul in care compusii toxici non biodegradabili sunt prezenti in 
concentratii prea mari, sau  concentratia (incarcarea) compusilor toxici bodegradabili depaseste 
capacitatea de inlaturare a namolului activ.   

In cadrul liniei apei, nitrificarea este considerata, de obicei, cel mai sensibil proces si este privita ca 
un parametru cheie pentru identificarea toxicitatii apei uzate. Inhibarea respiratiei aerobe este, in 
general, privita ca fiind un proces mai putin sensibil decat nitrificarea. Totusi, inhibarea respiratiei 
aerobe va indica prezenta compusilor toxici.   
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In cadrul liniei namolului, inhibarea procesului de fermentare a namolului poate indica prezenta 
unor substante toxice pentru fermentarea anaeroba. Procesele anaerobe sunt, in general, mai 
sensibile decat cele aerobe. 

In evaluarea oricaror efecte negative, trebuie sa se tina seama si de dilutia descarcarilor de apa 
uzata industriala in sistemul de canalizare.   

Problemele cauzate de mirosurile neplacute produse de compusii volatili organici si anorganici 
reprezinta un fenomen bine cunoscut. Sulfuri, mercaptan si metilsulfuri sunt cateva exemple de 
compusi care produc un miros neplacut si care au fost identificati la statiile de epurare. Unele 
descarcari industriale de substante volatile pot cauza astfel de probleme. Trebuie sa mentionam 
faptul ca, multe dintre statiile de epurare din Europa au luat masuri specifice pentru a preveni 
emisia in atmosfera a compusilor volatili. Aceste masuri includ dozarea chimica, acoperirea unor 
sectiuni ale statiei, inclusiv ventilatie sau tratarea/purificarea aerului ventilat.  

Coroziunea bazinelor din beton sau a echipamentului specific din statiile de epurare poate avea loc 
in cazul in care compozitia apei uzate (de ex. nivelul sulfatului si clorurilor) favorizeaza procesul de 
coroziune, iar bazinele de beton si/sau echipamentele si conductele nu sunt proiectate pentru o 
anume compozitie a apei uzate. 

Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici industriali sau 
de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai in masura in 
care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu 
substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca 
procesul de epurare. 

La proiectarea sistemelorr de canalizare interna, in scopul prevenirii poluarii accidentare, se vor 
avea in vedere urmatoarele: 

 Bazinele pentru preluarea continutului unor instalatii, conductele in caz de avarii sau goliri 
previzibile, sistemele si utilajele de recuperare si reintroducere in fluxul tehnologic, sau de 
transport si depozitare, vor avea o capacitate suficienta  

 Se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru depozitarea intermediara a unor materii 
prime, semifabricate sau produse care pot fi antrenate de vant sau precipitatii sau pe alte 
cai, in retelele de canalizare sau in ape  

 Se vor  amenaja baraje, diguri, pereti etansi, fose, definitive sau provizorii, pentru 
colectarea si limitarea raspandirii unor poluanti in incinta sau pe terenurile adiacente, dupa 
caz  

 Utilizarea unor materiale adecvate, rezistente la coroziune, uzura, socuri in instalatiile 
tehnologice sau conexe, dupa caz  

 Se vor realiza lucrari de intretinere, inclusiv etansare, a digurilor stavilarelor, bazinelor, 
caminelor, dupa caz;  

 Vanele se vor marca clar, a pentru evitarea efectuarea unor manevre gresite.  

Efecte asupra cursurilor de apa receptoare 

Impactul de mediu al efluentului evacuat de la o statie de epurare asupra receptorului depinde de 
proprietatile efluentului ca intreg. Statii de epurare de dimensiuni medii si mari trateaza  un 
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amestec de ape uzate menajere si industriale, in timp ce majoritatea statiilor de dimensiuni mici, 
trateaza numai ape uzate menajere.  

Urmatorii compusi pot reduce calitatea efluentului:  

 Compusii toxici pentru viata din mediul acvatic 
 Substante bioacumulatoare 
 Substante (potential toxice) care se biodegradeaza incet (in mediul natural) 

Compusii toxici care nu sunt usor biodegradabili, ca de exemplu substante care nu sunt (suficient) 
biodegradate in statia de epurare sau care  nu sunt absorbite semnificativ in namolul activ, pot sa 
provoace eco-toxicitate efluentului. 

Compusii bioacumulatori pot sa duca la concentratii sporite interne ale florei si faunei subacvatice, 
concentratii care pot sa aiba efecte toxice cronice. Compusii bioacumulatori au un coeficient inalt 

de partitie apa-octanol (Kow). In clasificarea UE, un coeficient Kow  3 se foloseste pentru a stabili 
criteriile pentru fenomenul potential de bioacumulare.  

Compusii care se biodegradeaza usor sau deloc in mediul natural pot produce efecte negative 
daca sunt toxici la concentratii mari, sau daca ei provoaca alte efecte negative asupra mediului. Un 
exemplu este acumularea de metale in zonele de sedimentare.  

Substantele cu potential toxic mare pentru organismele acvatice sau care prezinta un risc inalt 
pentru bioacumulare in mediul acvatic trebuie reduse cat se poate de mult. Descarcarea unor 
astfel de compusi in sistemul de canalizare trebuie sa fie controlata prin reglementari adecvate. 

 

 

5.4.3 Standarde privind apa uzata industriala descarcata in sistemul de canalizare 

NTPA 002/2005 prevede principalii parametrii/indicatorii de calitate ai apelor uzate care trebuie sa 

caracterizeze apele uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, ce se masoara in 

punctele de control.   

Comparativ cu standardele altor state membre ale UE, pentru anumiti indicatori standardele 

romanesti privind apa uzata evacuate in reteaua de canalizare sunt mai stricte decat cele din 

celelalte state ale UE.  

Pentru parametrii CCOCr, CBO5, NH4 si fosfor total, limitele din Romania sunt mai stricte.  

Analiza curenta indica faptul ca apa uzata  care ajunge in statiile de epurare din Romania este 

diluata si uneori foarte diluata cu valori ale  CCOCr, CBO5, fosfor total si azot total de 200, 100, 15 

si 2.5 ppm. Astfel de valori sunt tipice pentru apa uzata diluata. De mentionat ca o apa uzata 

nediluata/concentrata are valori ale acestor parametri de 1.000, 400, 85 si respective 15 mg/l, 

eficienta exprimata ca procentaj al substantelor poluante inlaturate fiind mai mare  pentru apa 

uzata mai concentrata.  

Raportul dintre nivelurile CCOCr/CBO5 ofera informatii despre biodegrabilitatea apei (inaintea 

inceperii tratarii): 

 CBO/CCO <0,2 apa reziduala relativ nedegradabila 

 CBO/CCO 0,2-0,4 greu biodegradabila 
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 CBO/CCO >0,4 biodegradabila 

Raportul CCOCr/CBO5 din apele uzate industriale este de obicei intre 0,45 si 0,6. Avand in vedere 

ca acest raport indica o biodegrabilitate ridicata, nu este necesar sa se limiteze valorile limita de 

descarcare la cele mai mici valori mentionate in normativul din Romania. Limitele trebuie sa fie 

verificate si amendate.  

In plus fata de raportul CCOCr/CBO5 poate fi luata in considerare si introducerea unei valori limita 

pentru efectul negativ al apelor uzate industriale asupra procesului namolului activ. In Danemarca 

exista o cerinta ca orice apa nu trebuie sa inhibe procesul de nitrificare mai mult de 50 % la o 

concentratie de 200 ml/l. Poate fi introdusa o cerinta similara privind rata de respiratie a namolului. 

In alte tari din Europa se folosesc metode similare pentru anumiti agenti industriali care sunt 

suspectati ca ar evacua ape uzate cu efect potential negativ asupra procesului de namol activ. Asa 

cum s-a mentionat in paragraful 2.1 procesul de nitrificare este vazut in mod obisnuit ca un 

parametru cheie pentru estimarea efectelor inhibatoare. Metodele din standardele ISO sunt 

disponibile pentru evaluarea efectelor inhibitorii.   

In conformitate cu normativul, in Romania nu este permisa descarcarea mercurului. Valorile limita 

pentru celelalte metale grele sunt similare cu cele din celelalte state membre ale UE. Este 

recomandat sa se stabileasca o valoare limita pentru Hg pentru ca este posibil sa apara in unele 

ape uzate industriale. Hg se afla pe lista cu substante prioritare a UE.  

 

 

 

5.4.4 Clasificarea activitatilor industriale  

In Romania, activitatile din economia nationala sunt clasificate pe baza Codului CAEN64.  

Pe baza acestei clasificari, agentii industriali care apartin sectiunii C a codului CAEN (industria 

prelucratoare), D (energie electrica, termica, gaz, furnizarea de aburi si aer conditionat) si E 

(alimentarea cu apa, canalizare si managementul deseurilor si activitati de reabilitare) sunt 

identificati ca fiind agenti industriali propriu-zisi. Ceilalti agenti industriali au un efluent care 

seamana foarte mult cu apa uzata menajera sau aportul lor la volumul de apa uzata este neglijabil.  

Agentii economici pot fi impartiti in urmatoarele sectoare cheie:  

 Agenti industriali propriu zisi  (AIP) 

 Agenti industriali de dimensiune mica, sau semiindustriali  (SI)  

 Institutii, agenti socio-economici si comerciali (ISEC) 

OM nr 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, stabileste, 

avand in vedere impactul asupra mediului, activitatile economice care se supun procedurii de 

emitere a autorizatiei de mediu, specificandu-se codul CAEN al acestor activitati. Pentru 

desfasurarea acestor activitati, conform art 5, solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt 

obligatorii atat pentru activitatile existente cat si pentru inceperea unor activitati noi.     

                                                
64   CAEN = Clasificarea Activitatilor din Economica Nationala 
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Activitatile care au un impact semnificativ asupra mediului se supun legislatiei privind prevenirea si 

controlul integrat al poluarii  si procedurii de obtinerii a autorizare integrata de mediu. 

Lista  activitatilor industriale pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu, 

potrivit prevederilor art. 1 din OUG  nr. 152/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este  

prezentata in anexa nr 1 din OUG  nr. 152/2005.  

5.4.5 Procese unitare pentru pre-epurarea/epurarea apelor uzate industriale 

 Procese fizice  

Procesele fizice de epurare sunt acelea in care substantele poluante nu sufera transformari in alte 

substante, avand la baza principiile: 

 separarea gravitationala  

 flotatia 

 filtrarea 

 retinerea pe gratare si site 

 epurarea in filtre granulare si filtre cu prestrat 

 epurarea prin membrane 

 alte procese: distilarea, spumarea, absorbtia 

Procese chimice 

Epurarea chimica se bazeaza pe procedeele fizico-chimice care se realizeaza in scopul 

indepartarii din apa a compusilor non-biodegradabili sau agentii contaminanti responsabili de non-

biodegradabilitate.  

Tehnicile de tratare pentru partile non-biodegradabile din apa reziduala se bazeaza pe operatiuni 

fizice si/sau chimice, de tipul precipitare/sedimentare.  

Prin procesele chimice de epurare, poluantii sunt transformati in alte substante mai usor de 

separat, precipitate insolubile, gaze, care pot fi spalate, care au o activitate nociva mai redusa sau 

sunt mai susceptibile de a fi indepartate, cum ar fi: 

 neutralizarea apelor acide sau a apelor alcaline 

 oxidarea si reducerea 

 precipitarea  

 coagularea si flocularea  

 schimbul ionic 

Procese biologice 

Epurarea biologica este procesul tehnologic prin care impuritatile organice (continut solubil 

biodegradabil) din apele uzate sunt transformate (oxidate) de o cultura de microorganisme 

(bacterii), in produsi de degradare inofensivi(CO2, H2O, alte produse) si in masa celulara noua 

(biomasa).  
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Substantele care pot deregla degradarea biologica trebuie sa fie indepartate in etapele anterioare 

de tratare.  

Microorganismele descompun si mineralizeaza materiilor organice facand posibila decantarea 

namolului de epurarare si limpezirea ulterioara a apei pana la stadiul de apa conventional curata, 

care va reveni in emisar. Microorganismele care consuma substantele organice pot trai in prezenta 

sau in absenta oxigenului, astfel putem avea: 

 Epurarea biologica aeroba 

 Epurarea biologica anaeroba 

 Procese anoxice, folosind reducerea biologica a donorilor de oxigen 

Dezinfectia 

Dezinfectia este necesara in cazul apelor uzate care contin microorganisme. Daca sterilizarea 

presupune distrugerea tuturor microorganismelor, prin dezinfectie nu se distrug toate. 

Dezinfectantul patrunde prin peretele celular si denatureaza materiile proteice din protoplasma, 

inclusiv enzimele. Un dezinfectant pentru apa este clorul activ care actioneaza sub forma de ion de 

hipoclorit, cu efecte pronuntate la valori mici ale pH. Dintre metodele fizice de dezinfectie, cele mai 

utilizate sunt metoda termica si iradierea cu radiatii de energie ridicata. 

5.4.6 Monitorizarea apelor uzate  

Pentru ca statiile de epurare, mai ales cele care efectueaza epurare tertiara, sa functioneze 

eficient este nevoie de informatii privind tipul de agent industrial si despre orice unitate de 

preepurare care descarca apa uzata in reteaua publica de canalizare sau direct in statia de 

epurare. Aceste informatii sunt necesare pentru ca nivelul de minerale sa se incadreze in limitele 

prevazute de legislatia din UE si din Romania, mai ales acolo unde a fost selectata o solutie de 

folosire a namolului in agricultura.  

Conform legislatiei in vigoare, Operatorul retelelor de canalizare poate efectua in sectiunea de 

masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele 

deversate in reteaua publica de canalizare respecta conditiile stabilite conform prescriptiilor tehnice 

in vigoare si pentru identificarea la sursa a tipurilor de poluanti din apele uzate, care ulterior ajung 

in statiile de epurare, influentand fluxul tehnologic intr-o masura mai mica sau mai mare in functie 

de toxicitatea lor, de concentratie, de persistenta si de posibilitatea de reducere a acestora intr-un 

proces de epurare mecano-biologic. 

Compozitia apelor uzate industriale si concentratia poluarii difera in mod considerabil in functie de 

tipul de activitate al agentului industrial. Tipurile de substante periculoase care pot fi gasite in 

efluentii indistriali difera in functie de procesul industrial de productie existent si starea facilitatilor 

de epurare si de productie. 

Reglementarile privind controlul poluantilor industriali sunt esentiale. Facilitatile de epurare de la 

agentii industriali trebuie sa fie destul de eficiente pentru a preveni efecte periculoase asupra 

oamenilor sau mediului si asupra infrastructurii de canalizare. Pre-epurarea la agentii industriali 

trebuie sa fie suficient de eficienta pentru a preveni efectele daunatoare asupra canalizarii si a 

statiei de epurare. 

Laboratorului Operatorului Regional ii revin atributii sporite in actiunea de urmarire sistematica si 

completa a calitatii apelor uzate evacuate de catre agentii economici i retelele de canalizare sau in 

statia de epurare. 
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5.5 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PRIVIND MANAGEMENTUL APELOR UZATE 
INDUSTRIALE 

5.5.1 Strategia  privind managementul apelor uzate industriale  

In cadrul SC CAA SA este in implementare Strategia privind managementul apelor uzate 
industriale si planul de actiuni privind descarcarea apelor uzate industriale in reteaua de 
canalizare.  

In cadrul Planului de actiune  pe termen scurt si mediu sunt cuprinse actiuni si mijloace prin care 
SC CAA SA urmareste determinarea agentilor economici industriali la realizarea unei preepurari 
corespunzatoare, precum si aplicarea unui management de calitate al apelor uzate industriale 
deversate in retelele de canalizare. 

Obiectivul Stategiei este acela de a furniza instrumente eficiente de management al apelor uzate 
industriale.  

In cadrul Strategiei s-a pregatit un inventar al deversarilor de ape uzate industriale facute de 
agentii economici in reteaua oraseneasca de canalizare. Pentru agentii economici din municipiul 
Turda si Campia Turzii s-a realizat deja o baza de date complexa si au fost incheiate acorduri de 
deversare (contracte) cu toti agentii economici. 

Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra activitatilor industriale, cu sublinierea in special a 
apelor uzate industriale, s-a creat o baza de date la inceput sub forma unei liste cu agentii 
economici asigurata de fiecare autoritate locala.  
Pentru acest inventar, toate companiile care deverseaza ape uzate industriale au fost luate in 
considerare, pentru a se stabili daca deversarile ar putea fi nocive pentru personalul care lucreaza 
la sistemul de canalizare si la statia de epurare, in felul urmator:  

 contin metale grele;  

 contin materiale toxice etc.;  

 produc daune sistemului de canalizare, precum coroziunea de exemplu cu acizi, baze, 
sulfati etc., care dezintegreaza structura unitatilor din beton, cum ar fi conductele, camine, 
basele de aspiratie ale pompelor etc;  

 contin incarcari organice mari care pot aparea de exemplu in toate domeniile alimentare 
sau substante organice de sinteza mari;  

 produc depuneri in sistemul de canale cu efect negativ asupra capacitatii hidraulice a 
acestora;  

 pot produce amestecuri explozive in contact cu aerul.  

Conform Raportului final privind implementarea Strategiei, intocmit in cadrul Contractului de 
Asistenta tehnica pentru managementul Proiectului ―Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si 
apa uzata in Regiunea Turda-Campia Turzii‖,    SC Compania de Apa Aries a implementat cu 
succes monitorizarea si controlarea deversarilor de ape industriale in retelele de canalizare in cea 
mai mare parte din aglomerarile care se afla in raza sa de actiune si isi va extinde aceasta 
activitate si la nivelul celorlalte aglomerari din zona. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 435 / 1110 

 

La nivelul SC CAA SA s-a realizat baza de date cu agentii economici industriali din aria de operare 
care deverseaza  ape uzate in retelele de canalizare  operate de acesta. Astfel, au fost inventariati 
un numar de 37 agenti economici industriali in Municipiul Turda si 18 agenti economici industriali in 
Municipiul Campia Turzii.  

Baza de date cuprinde urmatoarele informatii:  

  denumirea agentului economic 

 adesca punctului de lucru 

 profilul de activitate 

 nr. contractului de servicii de alimentare cu apa si canalizare 

 dostarea cu separatoere  

 dotarea cu decantoare 

 tipul de canalizare (divizor/unitar) 

 Autorizatia de mediu obtinuta 

 Autorizatia de gospodarirea apelor  obtinuta 

 debitul mediu  

 indicatorii apei uzate descarcate  

Plan de actiune pentru controlul descarcarilor de apa uzata industriala 

Obiectivul-cheie este acela de a asigura functionarea retelelor de canalizare si a statiei de epurare 
Campia Turzii in conditii de control si siguranta, pe baza eliminarii si/sau reducerii concentratiei de 
substante daunatoare din reteaua de apa uzata pana la limitele impuse de standarde. 

Partile implicate in realizarea masurilor din Planul de actiune sunt: 

1. Operatorul regional, care actioneaza ca societate de prestari servicii pentru populatie si 
industrie si ca autoritate contractanta in relatia cu clientii; 

2. Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, care actioneaza ca organism de control si decizie in 
ceea ce priveste aspectele de mediu; 

3. Administratia Bazinala de Ape Somes - in calitate de organ de control al descarcarilor de 
efluent din statia de epurare in corpurile de apa de suprafata; 

4. Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj, ca organ care raspunde de control 
si inspectie, subordonat Autoritatii Nationale de Control; 

5. Agentul industrial, care descarca sau doreste sa descarce in reteaua de apa uzata. 

Definirea substantelor si a potentialului de poluare se realizea avand in vedere: 
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 Identificarea substantelor daunatoare din apa uzata si estimarea potentialului de poluare al 
agentilor industriali avand la baza: 

o datele existente (programul de monitorizare a agentilor industriali si analize de 
laborator); 

o domeniul de activitate al agentului industrial (servicii institutii bugetare, industrie 
etc.). 

o alte informatii privind activitatile agentului industrial; 

 Analiza de detaliu a tipurilor si concentratiilor de substante poluante produse de agentii 
industriali; analiza trebuie sa ia in calcul prevederile definite in contractul de servicii si cele 
impuse prin autorizatia de mediu. 

Programul de monitorizare cuprinde urmatoarele masuri: 

1. Discutarea si definirea indicatorilor de calitate care sunt monitorizati - in colaborare cu 
autoritatile implicate; 

2. Definirea si monitorizarea frecventei conform potentialului de poluare al agentilor industriali - in 
colaborare cu autoritatile implicate; 

3. Verificarea in colaborare cu autoritatile implicate a agentilor industriali in vederea eliberarii 
avizului pentru descarcarea de apa uzata in reteaua de canalizare a localitatii; (De asemenea, 
documentatia intocmita de agentul industrial in vederea autorizarii trebuie sa contina obligatoriu o 
lista cu toate substantele/materialele folosite in procesul de productie, dand o imagine clara despre 
potentialul de poluare); 

4. Definirea punctului din care vor fi prelevate probe in vederea monitorizarii (caminul de racord 
final care serveste ca punct de descarcare a apei uzate in reteaua localitatii); 

5. Aplicarea principiului „poluatorul plateste‖; 

6. Asigurarea laboratorului din statia de epurare Campia Turzii cu resurse materiale si umane 
pentru realizarea programelor de monitorizare; 

7. Stabilirea de programe de instruire a personalului implicat in aceasta activitate. 

De asemenea, in vederea implementarii Strategiei privind managementul apelor uzate industriale, 
la nivelul SC CAAries SA, respectiv controlul apelor uzate care intra in statia de epurare Turda 
Campia Turzii,  a fost intocmit si aprobat un Plan de actiune pe termen scurt si mediu, care 
cuprinde urmatoarele masuri: 

 Nr. 
crt. 

Actiunea Obiective specifice Termen de 
realizare 

Responsabilitati 

1 Evidentierea agentilor 
economici ca surse de 
poluare 

Emiterea listelor cu agentii 
economici precum si a cantitatii 
de apa uzata facturata pe fiecare 
agent, in anul anterior 

15.12.2014 Directia Comerciala 

Clasificarea pe categorii de 
poluatori 
- Ag. economici  mari (fabrici) 
- Agenti economici mari 

permanent (1 ex Directia 
Comerciala) 
(1 ex. SEAU) 
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 Nr. 
crt. 

Actiunea Obiective specifice Termen de 
realizare 

Responsabilitati 

- Spalatorii auto 
- Firme care au incheiat contracte 
de vidanjare 
Efectuata de catre SEAU si 
laborator SEAU 

2 Adresa instiintare agent 
economic privind 
monitorizarea 

Instiintarea agentului economic 
privind includerea in programul de 
monitorizare  

15.12.2014 Directia comerciala 

3 Efectuarea de inspectii 
inopinate la unitatile cu 
activitate, racordate la 
reteaua de canalizare in 
baza listelor  emise 

Depistarea evacuarilor 
neautorizate si necontrolate de 
apa uzata 

permanent Echipa SEAU 
 
Sucursala Turda 
Sucursala Campia 
Turzii 
 
1 ex al controlului 
se transmite la 
SEAU 

Completarea chestionarului 
pentru evaluarea descarcarilor de 
ape uzate  

Identificarea agentilor economici 
care au statii de preepurare  si 
stadiul de functionare al acestora 

4 Monitorizarea calitatii 
apelor uzate descarcate 
in reteaua de canalizare 
dupa un program stabilit 
de catre laboratorul 
SEAU 

Stabilirea indicatorilor de calitate 
a apelor uzate ce se vor 
monitoriza cu efect asupra 
procesului de epurare 

permanent Laborator SEAU  

Prelevarea de probe de apa uzata 
si intocmirea raportului de 
prelevare 

lunar Echipa SEAU 
Sucursala Turda 
Sucursala Campia 
Turzii 

Aducerea la cunostinta a agentilor 
economici inclusi in planul de 
monitorizare lunar a eventualelor 
depasiri 

permanent Echipa SEAU 
Laborator SEAU 

Aplicarea de penalitati acolo unde 
limitele admise sunt depasite 
(„principiul poluatorul plateste‖, 
conform HG nr 472/2000 

permanent Echipa SEAU 
Directia comerciala 

5.  Controlul descarcarilor de 
ape uzate vidanjate in 
reteaua de canalizare si 
SEAU 

Emiterea listei cu agenti 
economici care au contract de 
vidanjare precum si a cantitatilor 
preconizate 

15.12.2014 Directia Comerciala 
 

Stablirea punctelor de descarcare 
a vidanjelor  

permanent Sucursala Turda 
Sucursala campia 
Turzii 

Descarcarea in punctele stabilite 
se va face pe baza Fisei de 
descarcare a materiilor  din 
vidanje (ex. Un agent economic 
care are contract de vidanjare are 
voie sa descarce numai ape 
fecaloid menajere  in cant. de ex 
5 vidanje pe luna; Nu se admit a 
se descarca ape uzate cu continut 
mare de grasimi sau substante 
periculoase)  

permanent Sucursala Turda 
Sucursala campia 
Turzii 
(descarcarea se va 
face doar in 
prezenta echipei 
SEAU) 

6. Revizuirea tarifelor 
contractate 

Aplicarea noilor tarife contracte pe 
baza necesitatilor economici 
(calcularea tarifului apei epurate 
tinand  cont de cheltuielile 
procesului) 

periodic Directia financiar 
contabila 
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 Nr. 
crt. 

Actiunea Obiective specifice Termen de 
realizare 

Responsabilitati 

7. Masuri ulterioare neplatii 
penalitatilor 

Daca penalitatile nu se platesc 
pana la termenul limita stabilit, 
contractul poate fi revocat 

permanent Directia comerciala 

Toate penalitatile de intarziere  si 
taxele suplimentare  trebuie 
achitate ca si conditie  de emitere 
a unui nou contract sau de 
reintrare in vigoare odata cu 
reluarea serviciului 

 

5.5.2 Contractarea  

SC CAA SA a stabilit un continut cadru al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr 90/2007 
pentru aprobarea Contractului – Cadru de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Conform art. 6.8 -6.15 din contract, operatorul are urmatoarele drepturi: 

 sa stabileasca debitele  si concentratiile maxime admise ale poluantilor continutui  in apele 
uzate deversate in retele/vidanjate, prevazute in anexa 3 la Contract; 

 sa calculeze incarcarea cu poluanti  in sectiunea de control si sa aplice penalitatile 
prevazute in actele normative in vigoare in cazul in care se deverseaza in reteaua de 
canalizare   ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise pentru impurificatori;   

 sa factureze tarif suplimentar conform reglementarilor ―poluatorul plateste‖ pentru costul 
epurarii apelor uzate (lei/kg CBO, lei/kg CCO, lei/kgAzot total, lei/kg fosfor total, lei/kg 
suspensii totale solide) aplicat  in cazul in care utilizatorii deverseaza ape uzate ale caror 
indicatori  nu se incadreaza in limitele maxime prevazute in Anexa 3 la Contract; 

 sa sisteze furnizarea serviciilor  in cazul in care se constata  inexistenta si/sau  
nefunctionarea instalatiilor  de epurare, pre-epurare sau a bazinelor etanse vidanjabile si 
daca acestea nu sunt realizate conform normelor in vigoare; 

 sa aplice penalitatile prevazute de actele normative  in vigoare in cazul in care se 
deverseaza in reteaua publica de canalizare ape uzate care depasesc concentratiile 
maxime admise pentru impurificator; 

Conform art 9.8, Utilizatorul are obligatia de a pre-epura local apele uzate pentru incadrarea  in 
valorile maxime admise prevazute  in anexa 3 la contract, dupa caz. pentru acesta va intocmi, prin 
proiectanti autorizati, un program de conformare pe care il negociaza cu Operatorul. Repunerea in 
functiune sau, dupa caz, executarea instalatiilor proprii de epurare sau de preepurare locala a 
apelor uzate  se face in termen de 6 luni de la data aprobarii  de catre Operator a programului de 
conformare;  

De asemenea, conform Contractului, Utilizatorul are obligatia de a permite  accesul operatorului la 
caminele de racord si la bazinele etanse vidanjabile sau la instalatiile de pre-epurare amplasate pe 
proprietatea sa, pentru prelevarea de probe in scopul verificarii respectarii valorilor maxime admise 
la indicatorii cuprinsi in Anexa 3 la Contract. 
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In cazul in care  tarifele, tinand cont de cheltuielile priocesului,  se revizuiesc,  SC CAA  va 
modifica Contractele de sevicii incheiate cu utilizatorii.  

In cazul in care penalitatile  nu se platesc  pana la termenul stabilit, contractual poate fi revocat.  

5.5.3 Conditii de evacuare 

Conform Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare si canalizare in 
reteaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea următoarelor categorii de ape 
uzate: 

a) ape uzate menajere; 

b) ape meteorice; 

c) ape uzate provenite din activităţi economice. 

Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului. 

Orice utilizator care doreste sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depuna la 
operatorul serviciului o cerere pentru racordare. Racordarea tuturor utilizatorilor, persoane fizice 
sau juridice, la retelele de canalizare se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de 
operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie. 

Eiberarea avizului se realizeaza in doua faze, si anume: 

a) avizul de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - cuprinde datele 
generale privind posibilităţile şi condiţiile de racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza 
întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; 

b) avizul de racordare definitiv - prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin 
detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine: 

1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru racordarea la 
reţeaua de canalizare; 

2. scheme de montaj al conductelor de canalizare; 

3. certificatul de urbanism; 

4. planul de încadrare în zona, la scara de 1:500; 

5. actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar; 

6. planul reţelelor în incinta. 

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la 
dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale 
debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarile localităţilor. 

În vederea eliberării avizului de racordare, operatorul: 
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a) va analiza cantităţile şi incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de 
utilizator, în corelatie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a 
instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata; 

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de 
canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând 
amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montarii unor staţii de 
preepurare; 

c) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, 
amana emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesita 
realizarea unei redimensionari a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, în 
funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea 
administraţiei publice locale; 

d) eliberează avizul de racordare definitiv, specificand: 

1. debitele şi concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în 
secţiunea de control; 

2. eventualele restrictii de evacuare în anumite ore sau situaţii; 

3. măsuri de uniformizare a debitelor şi concentratiilor substanţelor poluante conţinute; 

4. obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din 
instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare. 

In vesderea stabilirii conditiilor de descarcare,  la racordarea la retele, agentul economic  va 
completa Chestionarul de evaluare  a descarcarilor  de ape uzate.   

Chestionarul cuprinde informatii referitoare la urmatoarele aspecte principale: 

 Profilul de activitate 

  informatii privind susrsele de alimentare cu apa , consumul de apa mediu contorizat sau 
necontorizat  

 volumul de apa uzata produsa, regimul de evacuare, tipul de system de canalizare  (unitar 
sau separate) 

 tipul de sistem de canalizare in incinta: unitar sau separate 

 descrierea pe scurt a procesului tehnologic 

 analize ale apelor uzate in laboaratoare propii 

 indicatori prevazuti in Autorizatia de mediu 

 in dicatori prevazuti in Autorizatia de gospodarire a apelor 

 Statii de pre-epurare: tipul si  si starea de functionare a instalatiilor de preepurare 

 perspective si programe de viitor privind protectia mediului inconjurator 
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 copii analize calitate effluent, realizate de laboratoare acreditate. 

Conform Art. 75 din Regulament, Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele 
în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens utilizatorul nu poate 
deversa în reţeaua publică de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin: 

(a)materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a 
canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală; 

(b)substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de 
canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi; 

(c)substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, 
pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, 
împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive; 

(d)substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în 
pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; 

(e)substanţe cu grad ridicat de periculozitate; 

(f)substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să 
contribuie la poluarea mediului înconjurător; 

(g) substanţe colorante, ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de 
canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care 
se evacuează apele epurate; 

(h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; 

(i) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare 
ale treptei biologice. 

De asemenea in regulament se mentioneaza ca Utilizatorii din categoria agenţilor economici, care 
deversează ape uzate industriale, vor trebui, dacă S.C. Compania de Apă Arieş S.A o cere, să fie 
dotaţi cu două tipuri de racorduri distincte: 

a) un racord pentru ape menajere; 

b) un racord pentru ape industriale. 

Fiecare dintre cele două racorduri, respectiv racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să 
fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de 
probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate debuşate în reţeaua publică de canalizare. 

Utilizatorul are obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la 
deversarea în reţeaua publică să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare/branşare. 

Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa 
utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reţeaua publică, au 
calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. 
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5.5.4 Monitorizarea apelor  uzate industriale  

SC Compania de Apa Aries este responsabila cu controlul deversarilor de ape uzate industriale in 
canalizare isi va extinde planul de actiuni existent la nivelul tuturor membrilor ADI, acolo unde va 
exista un program de investitii. 

La ora actuala, exista doua moduri de abordare vis-a-vis de deversarile industriale dupa cum 
urmeaza: 

1. Monitorizarea in continuare a agentilor economici din Turda si Campia Turzii unde exista retea 
de canalizare si care sunt introdusi in baza de date existenta deja la SC Compania de Apa Aries; 

2. Introducerea de agenti economici noi, odata cu extinderea retelei de canalizare sau aparitia unor 
agenti economici noi. 

Caracteristicile de evacuare ale utilizatorilor industriali existenti sunt destul de bine monitorizate. 
Monitorizarea in Turda - Campia Turzii se limiteaza insa la indicatorii NTPA 002/2002 pe care 
laboratorul are posibilitatea sa-i testeze. In momentul de fata, in cadrul laboratorului de statia de 
epurare exista baze de date distincte, inclusiv rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate la 
monitorizarea agentilor economici din Turda si Campia Turzii. 

Programele de prelevare a probelor variaza de la un loc la altul. Mai mult, planul de prelevare 
poate fi modificat in functie de necesitati (mai des sau mai rar). Tipul de proba poate fi momentana 
si medie, cu o frecventa care se schimba de la o analiza pe zi, la o analiza pe luna. De asemenea, 
programul de analiza pentru parametri apei uzate depinde de moment si de zi. 

In vederea monitorizarii agentilor economici  s-a realizat lista cu agentii economici  cu risc de 
poluare si lista cu agenti economici care au contract de vidanjare precum si a cantitatilor 
preconizate si s-a stabilit cantitatea de apa uzata factuarata pe fiecare agent, in anul anterior.  

Agentii economici au fost clasificati  pe categorii de poluatori, dupa cum urmeaza: 
 Ag. economici  mari (fabrici); 
 Agenti economici mari; 
 Spalatorii auto; 
 Firme care au incheiat contracte de vidanjare. 

Stabilirea indicatorilor de calitate a apelor uzate ce se vor monitoriza cu efect asupra procesului de 
epurare se realizeaza de catre laboratarul SEAU. 

Descarcarea vidanjelor se face in punctele stabilite, pe baza Fisei de descarcare a materiilor  din 
vidanje; nu se admit a se descarca ape uzate cu continut mare de grasimi sau substante 
periculoase. 

Planul de monitorizare pentru agentii economici din Turda si Campia Turzii este unul trimestrial cu 
probe momentane. 

Planul de monitorizare pentru intreprinderile din Turda si Campia Turzii este unul semestrial cu 
probe momentane.  
Indicatorii de calitate a apelor uzate sunt grupati in mai multe categorii:  

 Indicatori chimici generali;  

 Indicatori chimici specifici;  

 Indicatori chimici toxici;  

 Indicatori chimici foarte toxici;  

 Indicatori bacteriologici;  
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 Indicatori fizici.  
 
Agentii economici in general produc ape uzate care se incadreaza in categoriile: indicatori chimici 
generali, indicatori chimici specifici si indicatori chimici toxici. 

Conform Regulamentului de organizare si functionare pentru controlul calităţii apelor deversate în 
reţeaua publică de canalizare utilizatorii, agenţi economici, care desfăşoară activităţi în urma 
cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea operatorului sau 
organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un 
laborator autorizat. 

In momentul in care se decide  monitorizarea unui agent economic SC CAA SA transmite acestuia 
o adresa de instiintare a agentului economic privind includerea in programul de monitorizare a 
calitatii apelor uzate deversate in retelele de canalizare iar in cazul in care se constata depasiri  se 
vor percepe penalitati, in conformitate cu legislatia in vigoare.  

In urma realizarii monitorizarii se intocmeste Raportul de prelevare a apelor uzate iar cand se 
constata depasiri  ale  conditiilor de descarcare se calculeaza penalitati, in conformitate cu 
principiul „poluatorul plateste‖.  

In cadrul SC CAA SA se realizeaza monitorizarea calitatii apei uzate pentru urmatorii agenti 
economici din  Municipiul Campia Turzii si Municipiul Turda inclusi in Planul de monitorizare al SC 
CAA SA.׃ 

In urma realizarii monitorizarii agentilor economici industriali s-a constatat  ca unii agenti economici 
au deversat cantitati de ape uzate cu o incarcare mult mai mare decat cea permisa, dar acest lucru 
nu a avut influenta asupra influentului statiei de epurare. 

Apele uzate de la agentii economici din regiunea Turda - Campia Turzii sunt descarcate in statia 
de epurare Campia Turzii. 

In urma monitorizarii influentului statiei de epurare  realizata in perioada 2010-2013, valorile medii 
obtinute pentru influentul statiei de epurare Campia Turzii nu au fost mai mari decat limitele impuse 
de catre NTPA 002/2005. Acest lucru deriva si din faptul ca, cantitatea de apa uzata provenita de 
la agentii economici care deverseaza apa uzata spre statia de epurare Campia Turzii, este mai 
mica decat apa uzata la intrarea in aceeasi statie de epurare. Astfel, se poate concluziona ca apa 
provenita de la agentii economici industriali este in procent de ~ 10-18%, ceea ce nu duce la 
influentarea calitatii apei uzate la intrarea in statia de epurare Campia Turzii. 

  

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 96 din 01.04.2014 privind Sistemul hidroedilitar al 
municipiului Campia Turzii monitorizarea calitatii apei se mai face din urmatoarele canale aferente 
municipiului Turda deversate direct in emisar׃ 

Canale Turda Frecventa de 
monitorizare 

Indicatori monitorizati 

Strada Eminescu – proba paralela cu Apele 
Romane 

La 2 luni  pH, T, Conductivitate,  NH4
+
, 

Suspensii totale, CBO5, CCO-Cr, 
Substante extractibile, Reziduu fix Strada Constructorilor  Semestrial  

Canal colector Poiana 

Strada Republicii 

Strada A. Muresanu 

Strada Razboieni 
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5.5.5 Laborator  

SC CAA SA detine un laborator de analize ape uzate care pana in prezent nu este acreditat.  

Laboratorulde ape uzate este dotat cu urmatoarele echipamente;  

Sectorul Chimie 

Denumirea aparat  

Aparat pentru prelevare AUTOMATA a probelor de 
apa  uzate   

Aparat pentru prelevare MANUALA a probelor de 
apa  uzate  

Refrigerator artic  

Distilator  

Bidistilator  

Balanta tehnica  

Balanta analitica  

Cuptor electri c de calcinare  

Etuva termoreglabila   

Incubator cu termostat  

Baie de apa electrica  

Baie de nisip caloris  

Aparat soxhlet food alytrs  

Agitator magnetic  

Aparat pentru aerarea apei de dilutie  

Centrifuga sigma  

Ph-metru de laborator hach  
Ph-metru portabil  

Electrod de ph si temperatura hach  

Ph-tester impermeabil  

Multimetru de laborator  

Spectrofotometru uv  

Flamfotometru  

Spectrofotometru cu absorbtie atomica  

Cromatograf in faza lichida  

Spectrofotometru  

Trusa portabila  

Ceas de semnalizare  

Barometru , higrometru si termometru  

Aparat pentru determinarea cbo5 (sticle)  

Aparat pentru     determinarea cco-cr  
Pompa de vid si sistem de filtrare 2. D hota + nisa  

Titrator solarus hirchmann  

Aparat pentru determinarea cco-mn  

Aparat kjeldahl  

Analizor 

Sector Biologie 

Etuva pentru sterilizare  

Autoclava  

Baie de apa electrica  
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Termostrat  

Microscop binocular  

Lada izoterma  

Hota biologica asalair  

Nisa  

Distilor  

Lampa ultravioleta  

In cadrul laboratorului se monitorizeaza calitatea apei epurata evacuata din statiile de epurare si 
analiza ape uzate descarcate industriale in retelele de canalizare operate de SC CAAries SA.  

Personalul angajat  format din 10 persoane: ing. chimisti, biologi, laboranti. 

Laboratorul de analiza ape uzate poate analiza urmatorilor indicatori: pH, MTS, CBO5, CCOCr, 
amoniu, reziduu fix, substante extractibile, detergenti, nitriti, nitrati, fosfor, fenoli, fier, crom, zinc, 
sulfuri si hydrogen sulfurat, sulfati, cloruri etc. 

5.5.6 Aplicarea penalitatilor 

Conform Contactului de servicii OR are dreptul de a stabili debitele  si concentratiile maxime 
admise ale poluantilor continutui  in apele uzate deversate in retele/vidanjate.  

In vederea calculului  penalitatilor OR calculeza incarcarea cu poluanti  in sectiunea de control si 
aplica penalitatile prevazute in actele normative in vigoare in cazul in care se deverseaza in 
reteaua de canalizare   ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise pentru 
impurificatori;   

In momentul in care se decide  monitorizarea unui agent economic SC CAA SA transmite acestuia 
o adresa de instiintare a agentului economic privind includerea in programul de monitorizare a 
calitatii apelor uzate deversate in retelele de canalizare iar in cazul in care se constata depasiri  se 
vor percepe penalitati, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

In cadrul SC CAA a fost stabilit  modelul de adresa de instiintare a agentului economic privind 
depasirea indicatorilor monitorizati la care se ataseaza  calculul penalitatilor aplicate in cazul 
nerespectarii conditiilor calitative de descarcare.  

Cuantumul penalitatilor aplicate se calculeaza in baza prevederile HG nr. 472/2000 (tabel calcul 
penalitati).  

5.5.7 Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

In cadrul SC CAA s-a intocmit planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in 
conformitate cu legislatia in vigoare.  

De asemenea au fost intocmite Planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru 
urmatoarele locatii privind sistemul de canalizare:  

 SEAU Turda-Campia Turzii 

 Retele de canalizare turda 

 Retele de canalizare Campia Turzii. 
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5.6 CONTRACTE DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU 
APA SI CANALIZARE 

5.6.1 Obligativitatea utilizatorilor de a deversa apele uzate in reteaua de canalizare 

Potrivit HG nr. 188/2002 care aproba Norma Tehnica privind colectarea, epurarea si evacuarea 
apelor uzate orasenesti, NTPA-011 Art. 6 (1) din Anexa la Norma tehnica - Plan de actiune privind 
colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane  si a Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, este obligatorie racordarea la reteaua de canalizare 
oraseneasca. 

Conform Art.6 (1) din Anexa la Norma tehnica din  NTPA 011,  detinatorii de locuinte individuale 
sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socio-economice, ale caror ape uzate nu 
pot fi epurate separat, au obligatia sa se racordeze la retelele de canalizare ale localitatilor, in 
conditiile prevazute in anexa nr. 1 la HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - 
NTPA-011 sau, dupa caz, in anexa nr 2 la hotarare- NTPA 002.   

In situatia in care detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se 
desfasoara activitati socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate (fose 
septice, puturi absorbante ), acestia vor lua toate masurile sanitare necesare pentru dezafectarea 
lor, o data cu racordarea la retelele de canalizare.  

Potrivit, Art. 152 din Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare:  

 (1) In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au 
contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a 
deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua de 
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 (2) Utilizatorii care se alimenteaza cu apa din reteaua de distributie sau din surse proprii si care 
sunt amplasati in zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotarii cu bazine etanse 
vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locala, construite si exploatate in conditiile impuse 
de autoritatile de mediu si gospodarire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate 
provenite din astfel de fose se poate realiza fie de catre operatorul serviciului de canalizare, fie de 
catre alti agenti economici autorizati, care au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul si 
conditiile tehnice de descarcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare. 

 (3) Vidanjarea este interzisa in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare, daca 
operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate in sistemul de 
canalizare si s-a angajat ca va realiza racordul. 

Nota: La baza acestui regulament stau urmatoarele acte normative :    

 Legea nr.51 / 2006, republicata in 2013, cu modificarile si completarile ulterioare ― Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice ‖    

 Legea nr.241 / 2006, republicata in 2013, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare  
 Ordinul nr. 88 / 2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodarie Comunala pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare  

5.6.2 Acordul de preluare 

Conform NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile de 
epurare se face in baza:  
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 avizului de racordare 

 acceptului de evacuare (acordului de preluare, conform definitiei din OM nr 88/2007) dat 
in scris de operatorul SC CAA SA care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare 
si statia de epurare, precum si a  

 contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, incheiat 
intre agentul economic (utilizator) si SC CAA SA sau, dupa caz, a contractului preluare a 
apelor uzate prin vidanjare 

Acordul de preluare reprezinta documentul scris, emis de operatorii regionali de sisteme de 
canalizare, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in 
statiile de epurare gestionate de acesta. 

Pentru solicitarea si emiterea acordului de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor 
pentru care a fost emis acordul de preluarea, este necesara depunerea de catre agentii economici 
industriali la sediul SC CAA SA a unei documentatii tehnice privind activitatea desfasurata pe 
amplasament si cantitatea si  calitatea apelor uzate industriale  descaracate in retelele de 
canalizare operate de SC CAA SA. 

Consultantul propune ca documentatia tehnica intocmita de agentiii economici sa cuprinda 
urmatoarele documente:  

1. Cerere tip pentru emiterea/ modificarea acordului de preluare  

2. Memoriu tehnic inclusiv anexele solicitate conform continutului cadru al Memoriului tehnic 

3. Copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comert si Industrie/ Registrul Comertului, 
pentru punctul de lucru; 

4. Copie Regulament de functionare si exploatare instalatii proprii de alimentare cu apa si 
canalizare; 

5. Copie contract de furnizare si de prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare 
inclusiv anexele si  aviz de bransare/racordare, daca a existat un contract incheiat anterior;  
contract incheiat cu operator economic agreat in vederea prestarii serviciilor de vidanjare - 
dupa caz); 

6. Copie Acord/autorizatie mediu si acord/autorizatie gospodarirea apelor, dupa caz 

7. Copie contract incheiat cu A.N.A.R. - Asociatia Nationala Apele Romane, pentru sursa 
proprie de alimentare cu apa, dupa caz 

8. Lista sub forma unui tabel cu utilizatorii racordati la reteaua de canalizare interioara; tabelul 
va contine: numele persoanelor fizice/ juridice racordate; activitatea (cod CAEN) 
desfasurata de acestia pe amplasamentul punctului de lucru; masurile, constructiile si 
instalatiile proprii pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare a 
apelor uzate; 

9. Copie contracte de prestare a serviciului de colectare a deseurilor rezultate din procesele 
de epurare: grasimi, uleiuri, slamuri, deseuri lichide apoase cu continut de substante 
periculoase etc, incheiate cu societati autorizate; 
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10. Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale (intocmit potrivit 
prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997), semnat si insusit de reprezentantul legal 
al societatii. 

Continutul cadru al Memoriului tehnic este prezentat in Studiul privind managementul apelor uzate 
industriale. 

La emiterea acordului de preluare trebuie sa se aiba in vedere si prevederile NTPA 002/2005, 
referitoare la precizarile pe care trebuie  sa le contina acesta.   

In acordul de preluare ape uzate se vor preciza  indicatorii de calitate si concentratiile limita 
admisibile ale acestora: 

 
Nr. 
crt. 

Indicatori de 
calitate 
reglementati 

Concentratia limita 
reglementata (mg/l) 

Cantitate corespunzatoare 
concentratiei limita (Kg/zi) 

Q 
reglementat 
(l/s) 

Observatii 

 
0 1 2 3 4 5 

       
 

In vederea  emiterii acordurilor de preluare este necesat ca CAA sa intocmeasca si aprobe 
Procedura de emiterea Acordului de descarcare ape uzate. 

Procedura are ca  obiectiv asigurarea respectarii legislatiei de protectia mediului prin monitorizarea 
eficienta a descarcarilor de ape uzate industriale si prin aplicarea „Principiului Poluatorul Plateste‖. 

5.6.3 Contracte noi 

Conform  art. 6  din NTPA 011 detinatorilor de incinte in care se desfasoara activitati socio-
economice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au  obligatia de a se racorda la retelele 
de canalizare ale localitatilor, in conditiile prevazute de NTPA-001, sau, dupa caz, NTPA-002. 

Astfel, odata  cu punerea in operare a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, operatorul 
SC CAA SA trebuie sa incheie Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa 
sicanalizare cu agentii economici din zona de implementare a proiectului si de asemenea sa 
solicite agentilor economici depunerea documentatiei tehnice necesare pentru emiterea acordului 
de preluare, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in 
statiile de epurare.  

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este 
reglementat de Ordinul ANRSC nr 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.    

In vederea incheierii contractelor cu agentii economici industriali, in conformitate cu legislatia 
invigoare, se vor avea in vedere urmatoarele:  

 respectarea continutului-cadru al Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare 

cu apa si/sau de canalizare  stabilit prin Ordinul ANRSC nr 90/2007;  

 respectarea prevederilor art nr. 11 din Normativul NTPA 002/2005 privind  conditiile de 

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, aprobat prin HG nr 

188/2002, modificata prin HG nr 352/2005; 

 pentru stabilirea conditiilor de deversare a apelor uzate in retele, mentionate in contract, 

agentul economic industrial trebuie sa puna la dispozitia OR, la solicitarea incheierii 
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contractului si acordului de preluare,  in conformitate  cu prevederile art nr 10 din NTPA 

002/2005,  datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si 

compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale 

localitatilor sau in statia de epurare.  ;  

Contractul de furnizare si/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apa si/sau de canalizare se 
incheie, de regula, pe perioada nedeterminata.  

Contractele de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare vor fi incheiate cu urmatorii utilizatori: 

 Agentii economici care solicita racordarea la noile retelele de canalizare exploatate de SC 
CAA SA 

 Agentii economici care solicita preluarea apelor uzate prin vidanjare, individual sau 
colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica 

Conform articolului  4 (5) din LG nr 240/2006, preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate 
provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice 
de distributie a apei se poate aproba numai in masura in care  capacitatea sistemelor nu este 
depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu substante impurificatoare si numai daca 
nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.  

Conform NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile de 
epurare se face in baza contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare, incheiat intre agentul economic (utilizator) si SC CAA SA sau, 
dupa caz, a contractului preluare a apelor uzate prin vidanjare. 

La incheierea contractelor trebuie sa se aiba in vedere si prevederile NTPA 002/2005, referitoare 
la precizarile pe care trebuie  sa le contina Contractul de servicii.   

NTPA 002/2005 prevede limitele maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate in 
retelele de canalizare. In functie de activitatea specifica desfasurata apele uzate pot fi 
caracterizate si prin alti indicatori de calitate decat cei din NTPA 002/2005. Limitele maxim 
admisibile pentru acestia se vor stabili pe baza de studii de specialitate, la comanda utilizatorului 
de apa. Studiile trebuie sa cuprinda, de asemenea, metodele de analiza cantitativa si calitativa a 
substantelor in cauza si tehnologiile de epurare adecvate si se aproba de catre autoritatea publica 
centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.  

Prin acordul de racordare si avizul/autorizatia de gospodarire a apelor se pot stabili, ca valori 
admisibile, valori mai mici decat cele prevazute in NTPA 002/2005, pe baza incarcarii deja 
existente cu poluanti a apei uzate din canalizare. In cazul in care  reteaua de canalizare conduce 
apele uzate intr-un receptor natural, atunci conditiile de evacuare sunt cele prevazute in NTPA-
001.  

In vederea respectarii parametrilor /indicatorilor de calitate prevazuti in NTPA 002/2005, utilizatorul 
de apa are obligatia pre-epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie 
asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in avizul/autorizatia de gospodarire a 
apelor.  

In situatia in care apele uzate industriale sunt evacuate direct in reteaua de canalizare, se interzice 
descarcarea de substante prioritare si prioritar periculoase, prevazute de NTPA 011/2005. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 450 / 1110 

 

Pentru utilizatorii de apa cu potential major de poluare, dupa obtinerea acordului de preluare este 
necesara obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor. Pentru evacuarile din unitatile de 
la unitatile medicale si veterinare este necesara si obtinerea avizului inspectoratelor teritoriale de 
sanatate publica. 

Pentru incheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apa si/sau de 
canalizare este necesar ca: 

 imobilul pentru care se solicita furnizarea serviciului de alimentare cu apa si/sau prestarea 
serviciului de canalizare trebuie sa aiba bransament si/sau racord propriu; 

 persoana care solicita incheierea contractului (direct sau prin imputernicit) trebuie sa aiba 
drept de proprietate sau drept de folosinta asupra imobilului pentru care se solicita 
furnizarea serviciului de alimentare cu apa si/sau prestarea serviciului de canalizare. 

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apa si/sau de canalizare se incheie, 
dupa caz, cu: 

 proprietarul imobilului sau imputernicitul acestuia, in cazul imobilelor individuale 

 persoana imputernicita de proprietari, in cazul imobilelor cu mai multi proprietari 

 reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia in cazul persoanelor juridice (institutiilor 
publice, asociatii de proprietari, societati comerciale etc.) 

Pentru orice modificari privind calitatea apelor uzate, ca urmare a extinderii capacitatilor de 
productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a 
solicita un nou acord de preluare.  

5.7 BAZA DE DATE PRIVIND AGENTII ECONOMICI INDUSTRIALI 

La nivelul SC CAA SA s-a realizat baza de date cu agentii economici industriali   din aria de 
operare a SC CAA SA care deverseaza  ape uzate in retelele de canalizare  operate de acesta.  

In vederea imbunatatirii continutului bazei de date, Consultantul propune  completarea acesteia cu 
urmatoarele informatii:  

 precizarea domeniilor de activitate principale, conform Cod CAEN;  

 surse de alimentare cu apa folosite de utilizator (retelele de distributie operate de OR, 
surse de suprafata/subterane aflate  in gestionarea ANAR); 

 eficienta instalatiilor de pre-epurare; 

 instalatii de recirculare a apei utilizate pe amplasament; 

 debitele si concentratiile impurificatorilor apelor uzate evacuate in punctul de control (kg/zi, 

mg/l); 

  inregistrari privind aplicarea penalitatilor (indicatori pentru care s-au inregistrat depasiri, 
cuantumul depasirilor); 

 lista substantelor substantelor poluante cu grad ridicat de periculozitate NTPA 001/2005,  
utilizate in procesele tehnologice; 
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Pe masura ce agentii economici se vor racorda la retelele de canalizare, baza de date se va 
completa cu informatiile furnizate de agentii economici prin documentatiile tehnice  intocmite in 
vederea obtinerii acordului de preluare  a apelor uzate in retelele de canalizare. 

Pentru realizarea si completarea bazei de date cu privire la facilitatile de epurare si preepurare ape 
uzate menajere si industriale existente ale fiecarui agent economic indentificat in zona de 
implementare a proiectului precum si detalieri ale procesului tehnologic in urma caruia rezulta apa 
uzata, debite, date privind sistemul de monitorizare a calitatii apelor uzate evacuate, etc, a fost 
propus un continut - cadru  al memoriului tehnic pentru emiterea  acordului de preluare ape uzate 
industriale (prezentat in sectiunea 8.2) spre a fi transmis agentilor economici, completat si 
retransmis operatorului.  

5.8 MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC 

Principiile mecanismului economic, privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul 
politicii apei, in deplina concordanta cu prevederile Directivei 2000/60/CE, sunt:  

 principiul utilizatorul plateste: principiul recuperarii de la utilizatori a costurilor serviciilor 
de apa, inclusiv cheltuielile de mediu si resurse, asociate cu daunele sau cu impactul 
negativ asupra mediului acvatic  

 principiul poluatorul plateste 

Principiul poluatorul plateste urmareste simultan doua aspecte distincte: 

1. Diminuarea parametrilor de incarcare a apelor uzate industriale pana la limitele 
prevazute de legislatia in vigoare si/sau la acele limite de incarcare ce pot fi prelucrate de 
statiile de epurare fara costuri suplimentare si suportate de retelele de canalizare in limitele 
unor uzuri normale. 

2. Determinarea costurilor suplimentare ale serviciului de canalizare – epurare ape uzate, 
in cazul evacuarilor in reteaua de canalizare a unor cantitati de ape uzate la care parametrii 
depasesc limitele admise prin norme si acordul de preluare; 

Rezolvarea acestor aspecte se realizeaza  prin 2 metode distincte, care nu se exclud una 
pe cealalta si care sunt necesare, obligatorii si reglementate de legislatie: 

o Implementarea Tarifelor suplimentare : Tarifele la canalizare – epurare ape 
uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati in functie de grupele de 
risc; Sunt calculate avand in vedere costurile reale  ale statiilor de epurare si 
sunt aprobare de ANRSC   

 

o Aplicarea de penalitati  in cazul depasirii conditiilor cantitative si calitative  de 
preluare a apelor uzate de la agentii economici  industriali, prevazute de 
contracte si acordul de preluare 

 principiul precautiei pentru asigurarea utilizarii prudente si rationale a apei prin luarea 
masurilor preventive, astfel incat daunele asupra mediului sa fie rectificate la sursa.  

Serviciile specifice de canalizare, efectuate de catre Operatorul Regional SC CAAries SA sunt 
generatoare de costuri, pentru recuperarea acestora fiind necesare stabilirea de tarife, utilizatorilor 
de apa revenindu-le obligatia incheierii de contracte cu SC CAAaries  SA pentru serviciul de 
preluare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor sau direct in statiile de epurare a 
apelor uzate si respectarii platii serviciilor prestate, in conformitate cu principiul utilizatorul plateste.  
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Prestarea de catre SC CAAries SA a serviciilor specifice de alimentare cu apa si canalizare se 
face pe baza de contracte de prestari de servicii, incheiate cu utilizatorii, carora li se aplica 
sistemul de plati, bonificatii si penalitati specifice. 

Cadrul juridic privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si 
controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 
al localitatilor este prevazut de Legea nr 241/2006, republicata in anul 2015 -  Legea serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

Principalii parametri/indicatori de calitate ce trebuie sa caracterizeze apele uzate la evacuarea in 
retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare sunt prevazuti in Tabelul 1 din Normativul 
NTPA 002, aprobat prin HG nr 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005. Limitele maxime 
admisibile pentru substantele poluante sunt concentratii momentane, exprimate in mg/dm si se 
masoara in punctele de control.   

Conform Art. 8 din NTPA 002, prin acordul de racordare si avizul/autorizatia de gospodarire a 
apelor e pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe 
baza incarcarii deja existente cu poluanti a apei uzate din canalizare. Conform art 3 din NTPA 
002/2005, utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de 
control sa fie asigurata respectarea conditiilor cantitative si calitative de evacuare  prevazute in 
contractele de canalizare. 

Aplicarea  tarifelor suplimentare 

Evacuarea apelor uzate  in retelele de canalizare este permisa numai cu respectarea legislatiei si 
normativelor in vigoare numai daca prin aceasta:  

 nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare; 
 nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;  
 nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare 

si ale echipamentelor asociate;  
 nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza 

capacitatea de preluare a acestora;  
 nu se creeaza pericol de explozie.  

In retelele publice de canalizare se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate: ape 
uzate menajere, ape meteorice si ape uzate provenite din activitati economice.  

Conform legislatiei  operatorii serviciilor publice opereaza  retele de canalizare  si statiile de 
epurare a apelor uzate urbane au obligatia sa efectueze  automonitorizarea calitatii apelor 
uzate.NTPA 002/2005 stabileste care sunt substantele  care  nu pot fi evacuate in reteua de 
canalizare.   

De asemenea, Utilizatorul are obligatia de a epura local apele uzate si de a controla permanent 
parametrii apelor deversate, astfel incat in punctual de control  sa fie asigurata  respectarea  
conditiilor prevazute  in contractile de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si 
canalizare. Operatorul poate efectua in  sectiunea de masurare prelevari de probe si controale in 
prezenta utilizatorului, in scopul  de a verifica daca apele uzate deversate in retelele  de canalizare 
respecta conditiile calitative  stabilite in contracte  si de a identifica  la sursa  a tipurilor de poluanti 
din apele uzate, care apoi ajumng in statia de epurare, influentand fluxul tehnologic intr-o masura 
mai mica sau mai mare in functie de toxicitatea lor, de concentreratie, de persistent si de 
posibilitatea de reducere a acestora  intr-un process de epurare mecano-biologic.   
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Prezenta poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in cantitati ce depasesc limitele 
maxime admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de agentii economici prezinta incarcari  
cu poluanti care depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti 
de la diverse activitati in apele uzate  din canalizare, duce la cresterea  costurilor de exploatare a 
utilajelor si instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare.  

Apele uzate influente in statiile de epurare este compusa in proportii diferite din apa uzate 
menajera de provenienta casnica, ape uzate industrial, ape pluvial  si apa din infiltratii. Compozitia 
acestor ape este data de compozitia  diferita a acestor tipuri de ape: apele  reziduale sunt poluate 
in principal cu ape  cu compusi organic si contin diferite microorganism (bacteria, virusi, paraziti) 
apele proviale contin in principal compusi anaorganici si  minerali iar apele din infiltratii  au un 
continut variat in functie de originea lor.  

Namolul  activ este capabil sa epureze o gama larga de poluanti, dar pentru fiecare poluant exista 
o limita maxima  ce difera in functie de natura poluantului si de toxicitatea sa, poluantii putand 
perturba procesele de epurare biologIn cazul unor socuri de poluanti cand concentratiile  cresc 
brusc, activitatea enzimatica a namolului activ este mult redusa, avand loc o degradare  a unei 
parti din masa de namol  ce poate duce la  reducerea capacitatii de epurare.   

Avand in vedere  importanta  in procesul de epurare a treptei biologice, se realizeaza 
monitorizarea  diversilor poluanti  ce pot avea o influenta negative a  asupra procesului de epurare 
biologica: pH, suspensii, CCO, CBO5, Ntot, Ptot, NH4 si substante extractibile.  Dar si poluanti 
specifici  si potentiali toxici pentru namolul activ ( sulfuri, cianuri, cianuri, metale grele). 

Poluantii cu efecte toxice  deversati in cantitati mari si in socuri  constituie un factor  un factor nociv 
pentru microorganismele  ce formeaza namolul activ. Orice modificare in calitatea apei uzate este 
sesizata de namolul active, astfel indicele de volum  al namolului avtiv creste datorita degradarii 
unei parti a acestuia.  

Variatia compozitiei apelor uzate la intrarea in statia de epurare (socuri, concentratii de poluanti  
peste capacitatea de epurare ) are o importanta deosebita in exploatarea si controlul statiilor de 
epure, influentand   parametrii de operare si indicatorii   de eficienta, in consecinta  se impune  ca 
agentii economici (in special la poluanti toxici si mari consumatori cu risc sporit de poluare)    sa se 
incadraze  in limitele  prevazute de legislatie privind calitatea apelor uzate evacuate in retelele de 
canalizare , respective NTPA 002/2005.  

Combaterea efectelor negative ale deversarilor  de ape uzate  cu incarcari mari ale poluantilor si 
activitatea de monitorizare suplimentara necesara in cazul agentilor economici cu risc sporit de 
poluare genereaza  o serie de costuri suplimentare referitoare  la cheltuieli material  si cheltuieli cu 
personalul.  

Cheltuielile materiale se refera la: costuri suplimentare cu materiale tehnologice (polielectrolit si 
substante pentru distrugerea grasimilor)  costuri suplimentare cu masurile de protectie a mediului 
(monitorizarea suplimentara a calitatii apei uzate si a apei epurate, transport si  depozitare 
namoluri). Totalul acestor cheltuieli de exploatare  incud doar costuri  direct legate    de activitatea 
sulimentara  de monitorizare si inlotaurarea efectelor poluanti prezenti in apa uzata, fara sa 
cuprinda cheltuielile generale ale intreprinderii.  

In urma analizarii activitatii agentilor economici, metodelor de tratare/preepurare, a apelor uzate si 
efectuarii analizelor calitatii  apelor uzate  si pe baza informatiilor detinute  se va intocmi  annual un 
Program de monitorizare  ape uzate.  
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Pentru depasirea concentatiile  maxime admisibile ale poluantilor in contractual de 
furnizare/prestare   este prevazut dreptul Operatorului de a aplica penalitatile prevazute de 
legislatie.  

Este necesar ca in contracte sa fie mentionat cuantumul acestor penalitati si modalitatea de calcul, 
conform legii, in functie de volumul de apa evacuate.  

Comform art. 6.10 Contractului de servicii, CAA are dreptul de a calcula tarife suplimentare 
conform reglementarilor „poluatorul plateste‖,  pentru costul epurarii apelor uzate (lei/kgCBO, lei/kg 
CCO, lei/kg azot total, lei/kg fosfor total, lei/kg suspensii solide totale) aplicat in cazul in care 
utilizatorii deverseaza ape uzate ale caror indicatori nu se incadreaza in limitele maxime,   
prevazute in Autorizatie  sau Anexa 3 la contract.  

De asemenea, CAA are dreptul sa sa calculeze incarcarea cu poluanti  in sectiunea de control si 
sa aplice penalitatile prevazute in actele normative in vigoare in cazul in care se deverseaza in 
reteaua de canalizare   ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise pentru 
impurificatori.  

Luand in considerare aceste aspecte,  in functie de protentialul de poluare al activitatilor 
industriale, agentii economici pot fi grupati in urmatoarele grupe de risc:   

Grupa I de risc cuprinde agentii economici care evacueaza ape uzate care prezinta incarcari 
organice, pH, MTS (materii totale in suspensie), grasimi si azot amoniacal (NH4+).  

Grupa II de risc cuprinde agentii economici care evacueaza ape uzate care prezinta incarcari cu 
poluanti toxici, fenoli, metale, cianuri si sulfuri, pH, MTS, substante petroliere, detergenti. 

In tabelul urmator se prezinta lista tipurilor de utilizatori, caracteristicile apelor uzate si indicatorii de 
calitate apa uzata specifici industriei mentionate:  

Lista tipurilor de utilizatori si indicatorii de calitate apa uzata 

Tip industrie Caracteristici ape 
uzate 

Indicatori de calitate Modalitati de epurare 

INDUSTRIA ALIMENTARA SI FARMACEUTICE 

Fabricarea bauturilor 
alcoolice, distilarii de 
bauturi alcoolice  
imbutelieri 

Substante organice 
solide si dizolvate, 
compusi cu azot 

pH, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, 
(Ntot), PO4, (Ptot), substante 
extractibile, detergenti (DAA) 

Recuperare, 
concentrare(evaporare
/concentrare), filtre 
biologice 

Fabricarea bauturilor 
nealcolice  

pH mare, substante 
solide in suspensie, 
CBO5 

pH, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, 
(Ntot), PO4, (Ptot), substante 
extractibile, detergenti (DAA) 

Gratare, corectie pH, 
sedimentare primara 

Preluarea si 
industrializarea carnii 

Substante organice 
dizolvate si in 
suspensie, sange, 
grasimi 

pH, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, 
(Ntot), PO4, (Ptot), substante 
extractibile, azotati, azotiti, cloruri 

Gratare, flotatie, 
decantare, filtre 
biologice 

Industria zaharului  
 

Substante organice 
dizolvate si in 
suspensie  

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot), 
PO4, (Ptot), cloruri 

Coagulare/epurare,ref
olosirea apelor uzate 

Fabricarea uleiurilor 
vegetale 

Substante organice 
solide si dizolvate, 
grasimi, uleiuri 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO Cr, CBO5, extractibile, NH4, 
(Ntot), PO4, (Ptot), clor, 
detergenti (DAA) 

Omogenizare, 
separator de grasimi, 
epurare biologica 

Producerea 
produselor 

Substante organice 
dizolvate si in 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO Cr, CBO5, Cr, produse 

Evaporare si uscare 
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Tip industrie Caracteristici ape 
uzate 

Indicatori de calitate Modalitati de epurare 

farmaceutice suspensie petroliere,   fenoli, sulfuri, cianuri, 
cloruri, NH4, (Ntot), PO4, (Ptot), 
NO3, sulfati, extractibile 

ZOOTEHNIE 

Cresterea pasarilor Substante organice in 
suspensie si 
dizolvate, grasimi 

pH, MTS, reziduu filtrabil 
105,CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot), 

PO4, (Ptot), detergenti (DAA) 

Gratare, sedimentare 
oprimare, separator 
grasimi 

INDUSTRIA TEXTILA SI PIELARIEI 

Textile, pregatirea 
fibrelor, prelucrarea 
materialelor 

Ape alcaline, colorate, 
CBO5, substante 
solide in suspensie, 
fenoli, grasimi, uleiuri 

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, CCO Cr, CBO5, NH4, 
(Ntot), PO4, (Ptot), DAA, 
extractibile, produse petroliere,   
S, metale, fenol 

Neutralizare, 
precipitare chimica, 
epurare biologica,  

Industria pielariei, 
incaltaminte 

Duritate, saruri, sulfiti, 
crom, pH, CBO5, 
fenoli, grasimi, uleiuri 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO Cr, CBO5, S, Cr, 
extractibile, DAA, NH4, (Ntot), 
NO3, PO4, (Ptot), fenol 

Egalizare, 
sedimentare, tratare 
biologica 

Spalatorii de 
materiale textile 

Turbiditate, substante 
organice solide, 
grasimi, uleiuri 

pH, temperatura, MTS, CCO Cr, 
CBO5, NH4, (Ntot), PO4, (Ptot), 
DAA, extractibile, produse 
petroliere,  S 

Gratare, precipitare 
chimica, flotatii, 
absorbtie 

INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MATERIALELOR 

Industria lemnului si 
hartiei 

pH, culoare, 
substante solide in 
suspensie, sau 
dizolvate 

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, NH4, (Ntot), PO4, 
(Ptot), fenol 

Decantoare, epurare 
biologica, aerare, 
recuperare 

Tipografii, produse 
foto 

Ape alcaline cu 
compusi organici si 
anorganici 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO Cr, CBO5, CN, fenol, SO4, 
Cl,  NH4, NO3, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, 
Fe, Hg  

recuperare 

INDUSTRIA DE PRELUCRARE A METALELOR 

Acoperiri metalice, 
galvanizari, 
Prelucrare mecanica, 
fabricarea de produse 
de larg consum 

Ape acide, cianurice, 
toxice, incarcate 
mineral 

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, CCO-Cr, produse 
petroliere,    extractibile, PO4, Cu, 
Zn, Ni, Cd, Cr, Pb, Fe, Al, Hg, 
CN, NH2, NH3, SO4, DAA, Cl 

Clorurare alcalina, 
reducerea/precipitare 
Cr, precipitare cu var 

Substante in 
suspensie,  minerale 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, produse petroliere,    
extractibile, Fe,  Zn, Mn, Cu, Ni, 
Pb 

INDUSTRIA CHIMICA 

Producere pesticide, 
pigmenti, coloranti, 
lacuri si vopsele 

Substante organice, 
toxice si suspensii 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, SO4, S, fenol, Cl, 
CN, NH4, PO4, (Ptot), Zn, Hg 

Epurare mecanica, 
decantare/coagulare, 
clorurare alcalina 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, NH4 (Ntot),fenol, 
CN, S, Cl, Cr, Fe, Zn, Pb, Cd, Ni 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, PO4, (Ptot), NH4 

(Ntot),fenol, CN,  Cl, Cr, Fe, Zn, 
Pb, Cd, Ni, Hg, extractibile, DAA, 
SO4, 

INDUSTRIA PETROCHIMICA 

Produse mase 
plastice 

Substante organice, 
fenoli 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, Cl, NH4, PO4, 

Decantare, 
neutralizare 
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Tip industrie Caracteristici ape 
uzate 

Indicatori de calitate Modalitati de epurare 

floruri, extractibile, fenol, Al, Ad, 
Pb 

Produse fibre/fire 
sintetice 

Substante organice, 
toxice 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, fenol, NH4 (Ntot), 
NO3, NO2, CN, extractivile, Cu 

INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 

Producerea 
cimentului 

Substante in 
suspensie, minerale 

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, SO4,Cl, Pb, Hg 
 

Decantare, precipitare 

 Produse din 
azbociment 

Substante in 
suspensie,  minerale, 
uleiuri 

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, extractibile, SO4, Pb, 
Hg 
 

Decantare, precipitare, 
separator de grasimi 

Produse din beton Substante in 
suspensie, minerale   

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
extractibile, Pb, Hg 

Decantare, precipitare 

Constructii Substante in 
suspensie si 
dizolvate, minerale,   

pH, temperatura, MTS, reziduu 
filtrabil 105, extractibile, SO4, Pb, 
Z, Cd, Ni, Hg 

Decantare, precipitare, 
separator de grasimi 

TRANSPORTURI    

Mentenanta auto Substante 
organice/anorganice, 
dizolvate si in 
suspensie, 
uleiuri/grasimi 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, produse petroliere,    
NH4 ,S, DAA,  

Decantare, separator 
de grasimi, recuperare 

Transport auto, parc 
auto,  

Uleiuri, grasimi, 
substante in 
suspensie si dizolvate 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, produse petroliere,    
NH4 ,S, DAA 

Transport feroviar Substante 
organice/anorganice, 
dizolvate si in 
suspensie, 
uleiuri/grasimi 

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, 
CCO-Cr, CBO5, extractibile, 
produse petroliere,   NH4 (Ntot),S, 
DAA 

CARBURANTI  

Produse/derivate 
petroliere 

Substante organice, 
compusi cu sulf, 
uleiuri, grasimi 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, produse petroliere,  
PO4, (Ptot), NH4 (Ntot), S, fenol 

Decantare, separator 
de grasimi, recuperare 

DIVERSE 

Spalatorii 
auto/benzinarii 

Substante in 
suspensie, uleiuri, 
grasimi 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, produse petroliere,  
NH4, S 

Decantare, separator 
de grasimi 

Turism Substante organice 
dizolvate  si in 
suspensie 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile,  NH4 ,S 

Decantare 

Morarit panificatie Substante organice 
dizolvate  si in 
suspensie 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile 

APE UZATE ORASANESTI 

Ape uzate menajere Substante 
organice/anorganice, 
dizolvate si in 
suspensie, 
uleiuri/grasimi 

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 
extractibile, DAA, PO4, (Ptot), 
NH4 (Ntot), SO4, Cl 

Epurare mecanica, 
epurare biologica, 
epurare chimica 

Ape uzate industriale Substante 
organice/anorganice, 
dizolvate si in 

Indicatori industriali specifici 
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Tip industrie Caracteristici ape 
uzate 

Indicatori de calitate Modalitati de epurare 

suspensie, 
uleiuri/grasimi, toxice 

 

De asemenea, pentru identificarea si analiza proceselor tehnologice pot fi consultate,  pe site-ul 
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, „Documentele  de referinta ale Celor mai Bune 
Tehnici Disponibile‖ in cele mai importante sectoare industriale, care cuprind informatii referitoare 
la: 

 pricipalele surse de poluare din industria respectiva si impactul asupra mediului 
 managementul de mediu  ca strategie pentru manipularea evacuarilor 
 tehnici de tratare ape uzate, spcific fiecarei industrii 
 cele mai bune tehnici disponibile pentru implemntarea sistemului de management al apei 

uzate  si evaluarea impactului asupra mediulu  si a efectelor asupra instalatiilor de tratare 
cand se planifica activitati noi sau se modifica activitati existente, stabilirea planurilor de 
poluare accidentala  

 recomandari. 
„Documentele  de referinta ale Celor mai Bune Tehnici Disponibile‖ pot fi  gasite la urmatoarea 
adresa:  

http://www.anpm.ro/lista_celor_mai_bune_tehnici_disponibile_bref-11580  

Pentru agentii economici poluatori tariful pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare se va 
determina prin insumarea tarifului de canalizare – epurare aprobat, in vigoare, cu tariful 
suplimentar, potrivit grupei de risc. 

Prin aplicarea tarifelor suplimentare pentru agentii economici potentiali poluatori se asigura 
implementare principiului  „poluatorul plateste‖ prevazut de contractul de finatare.  

Tarifele suplimentare se calculeaza in conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr 65/2007 
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, capitolul IX (Stabilirea, ajustarea sau 
modificarea preturilor si tarifelor compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de 
canalizare). 

Fundamentarea costurilor se realizeaza  pe baza consumurilor normate  de materii prime, 
materiale si energie, calculate pe baza preturilor in vigoare, a cheltuielilor cu munca vie,  si a 
celorlalte cheltuieli prevazute in metodologie.  

Principiul Poluatorul plateste, respectiv tariful suplimentar  diferentiat pe grupe de risc pentru 
serviciile  de canalizare/epurare  se aplica agentilor econimici poluatori sau potentiali poluatori 
cuprinsi in Programul de monitorizare ape uzate, in functie de tipul agentilor poluanti prezenti  in 
apele evacuate. Dupa monitorizare se procedeaza la incadrarea utilizatorilor in grupe de risc de 
poluare, in functie de situatia identificata.   

Incadrarea in grupe de risc se comunica  in scris utilizatorilor  cu mentiunea ca pentru indicatorii la 
care s-au constatat depasiri  ale concentratiilor maxime admisibile se vor aplica penalitati calculate 
in conformitate cu prevederile OM 798/2005, modificat  prin OM nr. 1725/2010,  privind aprobarea 
abonamentului cadru de utilizare/exploatare.   

Cuantumul penalitatilor este prevazut de  OUG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale 
"Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare. 

http://www.anpm.ro/lista_celor_mai_bune_tehnici_disponibile_bref-11580
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Un agent economic poate trece dintr-o grupa in alta  datorita modificarilor profilului de activitate, 
procesului tehnologic sau rezultatelor inregistrate in urma analizelor de laborator. 

5.9 PRINCIPIUL POLUATORUL PLATESTE 

5.9.1 Cadrul legislativ 

Potrivit principiului ―poluatorul plateste‖, conform  OUG nr 95/95 privind protectia mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, protectia mediului este o obligatie a tuturor persoanelor fizice 
si juridice, in care scop in cazul producerii unui prejudiciu, suporta costul pentru repararea 
prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii 
prejudiciului. Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie. 

De asemenea, Legea nr 241/2006, republicata in 2013- Legea serviciilor de alimentare cu apa si 
canalizare reglementeaza  aplicarea principiului „poluatorul plateste‖.  

Astfel, conform art. 31 (19) din LG. nr 241/2006 republicata, nerespectarea de catre utilizatori a 
conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, 
stabilite prin acordul de preluare si avizele de racordare eliberate de operator potrivit 
reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizatiilor de 
functionare si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu 
principiul poluatorul plateste.  

Conform art nr 32 (1) Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor 
utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele 
publice de distributie a apei ori de la retelele publice de canalizare, si sa solicite recuperarea 
debitelor in instanta.  

Prin aplicarea principiului poluatorul plateste se creaza parghiile economice care sa stimuleze 
utilizatorii pentru a proteja infrastructura de canalizare si a descuraja poluarea apelor  peste 
limitele prevazute de legislatia in vigoare.   

Principiul poluatorul plateste urmareste simultan doua aspecte distincte: 

1. Diminuarea parametrilor de incarcare a apelor uzate industriale pana la limitele prevazute de 
legislatia in vigoare si/sau la acele limite de incarcare ce pot fi prelucrate de statiile de epurare fara 
costuri suplimentare si suportate de retelele de canalizare in limitele unor uzuri normale. 

2. Determinarea costurilor suplimentare ale serviciului de canalizare – epurare ape uzate, in cazul 
evacuarilor in reteaua de canalizare a unor cantitati de ape uzate la care parametrii depasesc 
limitele admise prin norme si acordul de preluare ape uzate; 

Rezolvarea acestor aspect se peate realize prin  

 implementarea tarifelor suplimentare  

 aplicarea de penalitati  

 colaborarea intre poluator si operator in vederea intreprinderii unor prin actiuni comune 
si/sau coercitive, atunci cand actiunile de conformare nu sunt derulate corespunzator. 
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5.9.2 Aspecte tehnice 

Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin 
acordul de preluare in canalizarea publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, 
precum si pe cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incat prin natura, cantitatea 
ori calitatea lor sa nu conduca la:  

 degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;  
 diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;  
 perturbarea functionarii normale a statiei de epurare, prin depasirea debitului si a incarcarii 

sau prin inhibarea proceselor de epurare;  
 aparitia unor pericole pentru igiena si sanatatea populatiei sau a personalului de 

exploatare a sistemului;  
 aparitia pericolelor de explozie.  

 

Conform NTPA 002/2005 utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat 
in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de 
bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in 
avizul/autorizatia de gospodarire a apelor. 

In vederea asigurarii respectarii prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor si, respectiv, a 
prevederilor contractuale cu privire la conditiile de evacuare cantitative si verificarea respectarii 
prevederilor acordului de preluare cu privire la conditiile de evacuare calitative de incarcare cu 
substante poluante a apelor, in retelele de canalizare ale localitatilor este necesara monitorizarea 
cantitativa si calitativa a apelor uzate de catre operatorii industriali.  

Operatorul regional va  efectua de regula analize de control, in functie de marimea impactului 
apelor uzate evacuate de utilizator.  

Operatorul  de servicii poate efectua prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in 
scopul de a verifica daca apele deversate in reteaua publica de canalizare respecta conditiile 
stabilite prin actele de reglementare si pentru identificarea la sursa a tipurilor de poluanti din apele 
uzate, care ulterior ajung in statiile de epurare, influentand fluxul tehnologic intr-o masura mai mica 
sau mai mare in functie de toxicitatea lor, de concentratie, de persistenta si de posibilitatea de 
reducere a cestora intr-un proces de epurare mecano-biologic. 

Modul de prelevare, recoltarea probelor si efectuarea analizelor de laborator se vor face conform 
standardelor si metodologiilor existente in vigoare. 

Tinand cont de parametrii monitorizati, in functie de profilul de activitate, agentii economici  
genereaza incarcari cu poluanti cuprinsi in categoria indicatorilor chimici generali, chimici specifici, 
chimici toxici si indicatorilor fizici. 

Prezenta poluantilor in apele uzate care ajung in statia de epurare, in cantitati ce depasesc limitele 
maxime admise, fie datorita faptului ca apele evacuate de o serie de agenti economici prezinta 
incarcari cu poluanti peste limita maxima admisibila, fie datorita insumarii continutului de poluanti 
de la diverse activitati in apele uzate din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a 
utilajelor si instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare.  

In cazul unor socuri de poluanti, cand concentratiile cresc brusc, activitatea enzimatica a namolului 
activ este mult redusa, avand loc o degradare a unei parti din masa de namol, ceea ce duce la 
defloculare si deci la umflarea namolului activ. 
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O actiune sinergica a mai multor poluanti poate degrada o parte importanta a namolului activ viabil 
ce poate duce chiar la dezamorsarea treptei biologice, rezultand incapacitate totala de epurare. 

Avand  in vedere importanta deosebita a fluxului de epurare din cadrul Statiei de Epurare (volumul 
populatiei deservite, agenti economici deserviti, calitatea emisarului) se monitorizeaza tipurile de 
poluanti potential toxici pentru namolul activ (metale grele, cianuri, fenoli). 

Indicatorii toxici deversati in cantitati mari si in socuri constituie un factor nociv pentru 
microorganismele ce formeaza namolul activ. In cazul unor concentratii mai mari de poluanti 
consumul de oxigen creste, in consecinta creste si debitul de aerare  iar la descarcarea in emisar 
aceste ape sunt incomplet epurate, poluand emisarul. 

Variatia compozitiei apei uzate la intrarea in statie (socuri, concentratii de poluanti peste 
capacitatea de epurare) are o deosebita importanta in  exploatarea si controlul Statiei de Epurare 
influentand in mod direct parametrii de operare si indicatorii de eficienta, in consecinta se impune 
ca agentii economici (in special la poluantii toxici si mari consumatori de oxigen biochimic) sa se 
incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea apelor deversate in reteaua 
de canalizare oraseneasca, respectiv NTPA 002/2002. 

5.9.3 Aplicarea penalitatilor 

Combaterea efectelor negative ale deversarilor de ape uzate cu incarcari mari ale poluantilor si 
activitatea de monitorizare suplimentara necesara in cazul agentilor economici cu risc sporit de 
poluare genereaza o serie de costuri suplimentare referitoare la cheltuieli materiale si cheltuieli cu 
munca vie.  

Cheltuielile materiale se refera la:  

 costuri suplimentare cu energia electrica  

 costuri suplimentare cu materialele tehnologice  

 costuri suplimentare cu masurile de protectia mediului (monitorizarea suplimentara a 
calitatii apei uzate si a apei epurate) 

 transport si depozitare namoluri.  

Totalul acestor cheltuieli de exploatare includ doar costurile direct legate de activitatea 
suplimentara de monitorizare si inlaturarea efectelor poluantilor prezenti in apa uzata, fara sa 
cuprinda cheltuielile generale ale intreprinderii. 

Conform legislatiei in vigoare, pentru nerespectarea contitiilor de evacuare a apelor uzate in 
retelele de canalizare (depasirea concentratiilor maxim admisibile ale poluantilor din apele uzate 
evacuate si a cantitatilor corespunzatoare de substante impurificatoare evacuate in retelele de 
canalizare), prevazute in actele de reglementare (acord de preluare, autorizatie de gospodarirea 
apelor, accord de racordare) sau in contractual de furnizare servicii sunt prevazute penalitatile si 
instructiuni de calcul si aplicare a penalitatilor in urmatoarele acte normative:  

1.  OUG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata prin 
Legea 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 

Conform  Art. 7. (1) din Anexa 4 a OUG 107/2002  privind infiintarea Administratiei Nationale 
"Apele Romane",  unitatile de gospodarie comunala care au in administrare retelele de alimentare 
cu apa si de canalizare a localitatilor pot aplica penalitatile prevazute in "Sistemul de contributii, 
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plati, bonificatii, tarife si penalitati", care face parte din mecanismul economic specific domeniului 
apelor. Penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile 
reglementate pentru depasirea concentratiilor de substante impurificatoare evacuate in retelele de 
canalizare.  

Penalitatile incasate de unitatile de gospodarie comunala se fac venit al acestora si se folosesc 
pentru modernizarea instalatiilor si retehnologizarea statiilor de epurare a apelor uzate, conform 
legislatiei in vigoare.  

In anexa 7 a OUG 107/2002 se gaseste lista penalitatilor care se aplica pentru depasirea 
concentratiilor maxime admise ale  poluantilor din apele uzate evacuate, in functie de indicatorii de 
calitate. Penalitatile se aplica pentru depasirea valorilor concentratiilor peste limitele autorizate.  

2. HG nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, cu 
modificarile si completarile ulterioare    (include modificarile din OUG nr  107/2002) 

Conform Art. 4. (1) din actul normativ, pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale 
poluantilor din apele uzate evacuate, inscrise in contractele de furnizare a serviciilor, utilizatorii de 
apa sunt penalizati. Constatarea depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele 
uzate se face de personalul operatorului sistemelor de canalizare ale localitatilor. Prelevarea 
probelor de apa uzata se face in prezenta unui reprezentant al utilizatorului de apa.  

Determinarea cantitatilor de poluanti evacuate si constatate la depasirea valorii medii zilnice se va 
realiza pentru toti poluantii (fizici, chimici si bacteriologici) prevazuti in contract, in conformitate cu 
instructiunile prevazute in tabelul pentru calculul penalitatilor din anexa 4 a actului normativ.  

Conform HG, depasirea cantitatilor de poluanti inscrisi in contract atrage penalizarea, indiferent de 
valoarea debitului evacuat.  Determinarea cantitatilor de poluanti evacuate si constatate la 
depasirea valorii medii zilnice se va realiza pentru toti poluantii (fizici, chimici si bacteriologici) 
prevazuti in contract, in conformitate cu instructiunile prevazute in HG nr. 472/2000.   

Cantitatea de poluanti evacuata, pentru care se aplica penalitati, reprezinta produsul dintre 
diferenta de concentratie cu care se depaseste limita aprobata a poluantilor si volumul evacuat.   

Instructiunile pentru calculul penalitatilor 
Conform Anexei 4 din HG nr. 472/2000, penalitatile se calculeaza conform urmatoarului tabel:  
 

 Calculul penalitatilor se face pentru fiecare indicator de calitate a carui concentratie  depaseste 
limitele admise.   
 

Ordinul 798/2005, modificat si completat prin OM nr. 1725/2010,  privind aprobarea 
abonamentului cadru de utilizare/exploatare.   

Conform art 9 din ordinul 798/2005, cantitatile de substante poluante din apele uzate evacuate de 
beneficiar se stabilesc pe baza debitelor de apa evacuate, masurate cu echipamente autorizate 
metrologic, montate prin grija beneficiarului in instalatiile proprii de evacuare, a concentratiilor 
substantelor impurificatoare respective determinate de beneficiar si/sau de operator ori de un alt 
laborator acreditat, precum si a duratei efective de functionare a instalatiilor de evacuare.  

Calculul cantitatilor de substante poluante din apele uzate evacuate se face conform art. 12-16 din 
anexa nr. 3 la abonamentul-cadru. 

Pentru depasirea  debitelor si volumelor  de apa  si depasirea concentratiilor maxime admisibile ale 
poluantilor din apele uzate evacuate inscrise in actul de reglementare si cantitatilor 
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corespunzatoare acestora, se aplica penalitati, indiferent de marimea debitului evacuat, calculate 
pe baza metodologiei prevazute in Anexa nr. 4 la Abonamentul cadru de utilizare-exploatare.   

In anexa 4 la OM 798/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,  se prezinta metodologia de 
calcul a penalitatilor  pentru:   

 depasirea  debitelor si volumelor  de apa;   

 concentratiilor  maxime admisibile  ale poluantilor  din apele uzate evacuate inscrise in 
actul de reglementare si cantitatilor corespunzatoare acestora. 

De asemenea anexa 4 prezinta: 

 Calculul penalitatilor pentru depasirea in perioada de restrictii a debitelor sau volumelor 
prelevate prevazute in planurile de restrictii 

 Calculul penalitatilor pentru utilizarea/exploatarea resursei fara abonament de 
utilizare/exploatare.   

 Calculul penalitatilor pentru folosirea apei in alt scop decat cel prevazut in actele de 
reglementare in vigoare.   

Cantitatea zilnica evacuata peste limita admisa [K(iz)] se determina cu formula:   

K(iz)(kg/zi) = 0,0036 x d(z)(h) x q(ne)(l/s) x [C(imed.realizata) - C(limita)(mg/l],   

unde:   

d(z) = durata in ore, medie zilnica de functionare efectiva a evacuarii, pentru care se 
efectueaza calculul;   

q(ne) - debitul mediu zilnic evacuat;   

C(imediu. realizata) = concentratia medie realizata la evacuare (mg/l);   

C(limita) = concentratia-limita aferenta poluantului «i» admisa a fi evacuata.   

Pentru substantele organice la care valorile-limita sunt depasite, calculul se va efectua pentru 
fiecare substanta, iar apoi se va realiza media ponderata.   

Cantitatile de substante poluante evacuate peste limita admisa se determina pentru fiecare poluant 
si pentru fiecare gura de evacuare.   

Pentru fiecare gura de evacuare se vor inregistra: debitul mediu zilnic admis a fi evacuat (l/s); 
durata medie zilnica de functionare a gurii de evacuare; indicatorii (poluantii) de caracterizare a 
calitatii apelor uzate evacuate. Pentru fiecare indicator de caracterizare a calitatii apelor uzate 
evacuate se vor inregistra concentratiile-limita admise prin actul de reglementare.  

Pentru calculul penalitatilor se foloseste tabelul anterior.  

Anexa 5 stabileste  Formularele-tip pentru procesele verbale de constatare a abaterilor in cazul  
depasirii volumelor de apa maxim admise si de constatare a depasirilor concentratiilor  maxime 
admisibile  ale poluantilor  din apele uzate evacuate.  
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Cuantumul penalitatilor pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale  poluantilor din apele 
uzate evacuate, in functie de indicatorii de calitate,  este stabilit prin  anexa 7 a OUG 107/2002.  

In procesele verbale se mentioneaza penalitatile, calculate conform tabelelor urmatoare: 

 Penalitati  pentru depasirea volumelor de apa maxim admise pentru prelevare/descarcare  

      

 Nr. 
crt. 

Abaterea 

Marimea 
abaterii 

Nivelul 
penalitatilor 

Suma de 
penalizare 

 
(mii m

3
) 

(lei/1.000 
m

3
) 

(lei) 

 
0 1 2 3 4 

 
1. Volumul de apa prelevat/descarcat in retelele de canalizare, 

peste cel corespunzator debitului reglementat 
   



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 464 / 1110 

 

 Penalitati  pentru depasirea concentratiilor maxime admisibile ale poluantilor din apele uzate 
evacuate  

 Indicatori de calitate:  

 

 
 
 
 
Limta  
admisa 
reglement
ata 

Puctul 
de 
evacuar
e (Gura 
de 
evacuar
e)/ 
durata 
de 
function
are 

Data 
mas
u- 
rator
ii 

Debit 
evacu
at (l/s) 

Concentr
atia 
determina
ta (mg/l) 

Numaru
l de zile 
dintre 
doua 
masurat
ori 

Debit
ul 
mediu 
evacu
at (l/s) 

Concentr
atia 
medie 
determina
ta (mg/l) 

Cantitat
ea 
medie 
zilnica 
evacuat
a (kg/zi) 

Cantitat
ea 
medie 
zilnica 
evacuat
a peste 
limitele 
admise 
(kg/zi) 

Cantitate
a totala 
evacuata 
peste 
limitele 
admise 
in 
intervalul 
dintre 
doua 
masurat
ori 
(kg/interv
al) 

Nivelul 
penalit
atii 
(lei/kg) 

Valoar
ea 
penalit
atii (mii 
lei) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

            
 

Conform Ordinul 798/2005, privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare  Tabelul 
de mai sus se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. in coloana 1 limita admisa din actul de reglementare 

2. in coloana 2 se inscriu numarul sau denumirea evacuarii, precum si durata zilnica (in ore) 
de functionare a evacuarii;   

3. in coloana 3 se inscrie data masuratorii identica cu data prelevarii probelor de apa;   

4. in coloana 4 se inscrie debitul (in l/s) evacuat masurat in momentul recoltarii probelor de 
apa sau debitul mediu autorizat in cazul in care nu se masoara volumele de apa evacuate 
(in l/s);   

5. in coloana 5 se inscrie concentratia determinata din analiza fizico-chimica a probelor de 
apa, inregistrata in buletinele de analiza emise de laborator;  

6. in coloana 6 se inscrie numarul efectiv de zile de functionare a folosintei de apa, in 
intervalul dintre doua determinari consecutive;   

7. in coloana 7 se inscrie debitul mediu evacuat calculat in baza citirilor aparatelor de masura 
montate la gura de evacuare, pe intervalul dintre doua determinari consecutive sau debitul 
mediu autorizat in cazul in care nu se masoara volumele de apa evacuate;  

8. in coloana 8 se inscrie concentratia medie determinata din apele uzate evacuate, 
corespunzator debitului mediu evacuate, cu relatia: 

Cmedie=C1+C2 (mg/l),  in cazul in care nu se iau in considerare determinarile 
utilizatorului 
                2 
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Cmedie=C1+Cmu+C2 (mg/l),  in cazul in care se iau in considerare determinarile 
utilizatorului 
                   3 
unde: 

C(mu) = concentratia medie determinata din apele uzate evacuate determinata de 
utilizatorul de apa avand la baza automonitoringul din apele uzate evacuate;   

C1 = concentratia determinata de catre operatorul de apa in momentul t1;   

C2 = concentratia determinata de catre operatorul de apa in momentul t2.   

Concentratia medie determinata se stabileste intre doua determinari consecutive, 
indiferent de intervalul de timp luat in considerare;   

9. in coloana 9 se inscrie cantitatea zilnica K(z)] de poluant evacuata cu apele uzate, calculata 
cu relatia:  

   K(z) (kg/zi) = 0,0036 x d(z)(h) x q(m)(l/s) x C(m)(mg/l);  

10. in coloana 10 se inscrie cantitatea medie zilnica evacuata peste limitele admise K(iz), 
calculata cu relatia:   

   K(iz) (kg/zi) = 0,0036 x d(z) x q(m) (l/s) x [c(m) - c(limita)] (mg/I),   

    unde:   

d(z) = durata (in ore) medie zilnica de functionare efectiva a evacuarii, pentru care se 
efectueaza calculul;   

   q(m) = debitul mediu evacuat (l/s);   

    c(m) = concentratia medie determinata (mg/l); si   

    c(limita) = concentratia-limita admisa a fi evacuata prevazuta in actul de reglementare;   

11. in coloana 11 se inscrie cantitatea totala pe intervalul dintre doua determinari consecutive 
de poluanti evacuati peste limitele admise [delta K(eint) ], calculata cu relatia:   

     delta K (int) = n(z) x K(iz),   

   unde n(z) = numarul de zile dintre doua determinari consecutive;   

12. in coloana 12 se inscrie nivelul penalitatii (lei/kg) preluat din legislatia in vigoare 

13. in coloana 13 se va completa cu valoarea penalitatii determinata prin inmultirea cantitatii 
poluantului evacuat pe intervalul considerat peste limitele admise, cu nivelul penalitatii 
corespunzator poluantului respective. 

Ordinului ANRSC nr. 88/2007, privind Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare 

Conform Ordinului ANRSC nr. 88/2007, privind Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare articolul 153 aliniatul 3 si aliniatul 4, „Operatorul poate efectua in sectiunea de 
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masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele 
industriale uzate deversate in reteaua de canalizare au calitatile stabilite in conformitate cu 
prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele operatorului ori autoritatilor de gospodarire a apelor 
competente.  

In vederea aplicarii penalitatilor si implementarii  principiului „poluatorul plateste‖, este necesar sa 
fie parcursi de catre OR urmatorii pasi: 

 aprobarea de catre OR a cuantumului penalitatilor in cazul nerespectarii conditiilor de 
descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare administrate de OR; 

 aprobarea  procedurii de aplicare a penalitatilor; procedura de aplicare a penalitatilor 
cuprinde cel putin urmatoarele actiuni:  

o determinarea cantitatilor de poluanti evacuate si constatarea privind depasirea 
valorii limite pentru toti poluantii (fizici, chimici si bacteriologici); cantitatea de 
poluanti evacuata, pentru care se aplica penalitati, reprezinta produsul dintre 
diferenta de concentratie cu care se depaseste limita aprobata a poluantilor si 
volumul de apa evacuat;  

o calculul penalitatilor pentru fiecare indicator de calitate a carui concentratie 
depaseste limitele admise; 

o constatarea depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate 
de personalul OR prin proces verbal de constatare intocmit de personalul 
imputernicit al OR; 

o comunicarea prin posta, cu confirmare de primire a PV de constatare 

 stabilirea laboratorului de control in caz de litigii; 

 stabilirea destinatiei fondurilor obtinute din penalitati; 

 modificarea contractelor de prestare a serviciului de canalizare astfel incat acestea sa 
prevada penalitatile aplicate in cazul nerespectarii conditiilor calitative si cantitative de 
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare (sau direct in statiile de epurare). 

In vederea implementarii principiului ―poluatorul plateste‖ este necesar ca OR sa aprobe procedura 
de aplicare a penalitatilor si a cuantumului penalitatilor. De asemenea trebuie modificate 
contractele existente incheiate de OR cu agentii economici industriali, astfel incat sa fie specificat 
cuantumul penalitatilor sau referirea la  actele legislative aplicabile, in cazul nerespectarii 
prevederilor contractuale privind conditiile calitative si cantitative de evacuare a apelor uzate.   

In Studiul privind managementul apelor uzate industriale  se prezinta aspectele principale pe care 
trebuie sa le contina procedura de aplicare a penalitatilor.  

 

5.10 RECOMANDARI 

Operatorul Regional al sistemelor de canalizare orasenesti – SC CAA SA –monitorizeaza calitatea 
apelor uzate descarcate in  reteaua publica si aplica penalitati conform principiului „poluatorul 
plateste‖.  
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Principalul obiectiv in viitor este ca  Operatorul Regional sa exploateze integral sistemele de 
canalizare din zona de operare cu respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE si cu un 
management modern al calitatii, la nivelul exigentelor europene (ISO 9001). In Planurile de Actiune 
prevazute la capitolul 12 sunt detaliate masurile pentru atingerea acestor obiective.  

Recomandari in vederea intaririi capacitatii institutionale a OR in scopul asigurarii unui 
management adecvat  al apelor uzate industriale:   

 Imbunatatirea continutului bazei de date; in Capitolul 7 se prezinta propunerea consultantului 
de imbunatatire a  continutului Bazei de date cu agentii economici industriali;  

 Actualizarea bazei de date cu agentii economici industriali: pe masura ce vor fi incheiate noi 
contractele de servicii, se vor realize noi racordari la retelele de canalizare si vor fi emise 
acordurile de preluare a apelor uzate, pe baza documentatiilor tehnice depuse de agentii 
economici industriali, Baza de date privind descarcarile de ape uzate industriale se va 
completa cu informatii privind debitele si incarcarile  de poluanti din apele uzate evacuate de 
agentii economici noi racordati 

 Obtinerea  certificarii RENAR pentru analiza calitatii apelor uzate 

 Aplicarea principiului „Poluatorul Plateste‖  prin aplicarea de penalitati in conformitate cu 
legislatia in vigoare 

Principiul „Poluatorul Plateste‖ este si va trebui clar reflectat in contractele de servicii dintre 
agentii economici si operatorul de servicii, astfel incat agentii industriali sa fie stimulati sa-si 
amelioreze calitatea evacuarilor de ape uzate 

Este necesara elaborarea unei proceduri  de aplicare a penalitatilor;  in sectiunea 8.2.3 se 
prezinta principalele actiuni care trebuie cuprinse in procedura de aplicare a penalitatilor 
propuse de Consultant; la elaborarea proceduriii se vor avea in vedere urmatoarele actr 
normative prin care se stabileste cuantumul penalitatilor pentru nerespectarea contitiilor de 
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare si instructiunile de calcul si aplicare a 
penalitatilor, respectiv:  

o OUG nr 107/2002, privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", 

aprobata prin legea nr. 404/2003, cu modificarile ulterioare, prezinta cuantumul 

penalitatilor (art 7 mentioneaza ca operatorii de retele de canalizare pot aplica 

penalitatile stabilite prin OUG nr 107/2002 anexa 7); 

o HG nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, cu 

modificarile ulterioare: prezinta instructiuni de determinare a depasirilor cantitatilor 

de poluanti si de aplicare a penalitatilor;  

o OM nr 798/2005,  modificat si completat prin OM nr. 1725/2010,  privind aprobarea 

abonamentului cadru de utilizare/exploatare, care prevene metotodologia de 

aplicare a penalitatilor; 

 Aplicarea penalitatilor in cuantumul prevazut de OUG nr 107/2002, aprobata prin Legea nr. 
404/2003, cu modificarile ulterioare; in anexa 7 a OUG, se prezinta cuantumul penalitatilor 
actualizat prin HG nr 328/2010 la 29.04.2010 (cuantumul prevazut in HG 472/2000 nu a mai 
fost actualizat din anul 2002). 

 Elaborarea unei proceduri de emitere a Acordului de preluare apa uzate, in conformitate cu 
prevederile NTPA 002/2005; in Sectiunea 6.2 se prezinta continutul cadru  al documentatiei 
si al memoriului tehnic ce trebuie depuse de agentii economici industriali in vederea  
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emitereii de catre OR a acordului de preluare si etapele principale ale procedurii de emitere 
a acordului de preluare a apelor uzate propuse de Consultant;  

 Incheierea de contracte cu agentii economici din noile zone de operare  

La pregatirea contractelor de servicii pentru racordarea la reteaua de canalizare municipala 
a agentilor economici, Operatorul Regional trebuie sa tina cont de:  

o respectarea continutului-cadru al Contractul de furnizare si/sau prestare a serviciilor 
de alimentare cu apa si/sau de canalizare  stabilit prin Ordinul ANRSC nr 90/2007;  

o respectarea prevederilor art nr. 11 din Normativul NTPA 002/2005 privind  conditiile 
de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, aprobat prin HG 
nr 188/2002, modificata prin HG nr 352/2005; 

o la solicitarea contractului de servicii si a acordului de preluare, in vederea evacuarii 
apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apa si a acordului de preluare in 
cazul extinderii capacitatilor de productie si a instalatiilor de preepurare, acesta va 
pune la dispozitie operatorilor de servicii publice datele asigurate de 
proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care 
urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statia de 
epurare.   

o contractele vor contine conditiile de descarcare si frecventa de monitorizare stabilite 
prin acordul de preluare ape uzate, pe baza analizei documentatiei tehnice depuse 
de agentul economic. 

 Intocmirea si  revizuirea  Planurilor pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale, avand 
in vedere noile investitii realizate prin proiect: avand in vedere largirea ariei de operare a 
OR, trebuie intocmite Planurile pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale, in 
conformitate cu prevederile OM nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei –cadru de 
elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa 
potential poluatoare, pentru noile abiecte ale proiectului. 

 

 

 

5.11 PLAN DE ACTIUNE PENTRU CONTROLUL DESCARCARILOR APELOR UZATE 
INDUSTRIALE 

5.11.1 Consideratii cu caracter general  

In cadrul SC CAARIES SA este in implementare Planul de actiune aferent Strategiei privind 
managementul apelor uzate industriale.  

Avand in vedere extinderea ariei de operare a CAA Consultantul propune revizuirea planului de 
actiune. 

Planul de Actiune pentru controlul descarcarilor de ape uzate industriale are in vedere, intr-o prima 
faza masuri pentru asigurarea unui management adecvat in gestionarea de catre operator a 
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acestor descarcari, iar intr-o faza imediat urmatoare, realizarea unui nivel calitativ al 
managementului corespunzator exigentelor certificarii internationale.  

Obiectivul central al Planului de Actiune este functionarea in conditii de siguranta a retelelor de 
canalizare si a statiilor de epurare prin prevenirea oricaror descarcari ce ar putea afecta procesul 
de epurare si, reducerea sau eliminarea substantelor nocive sau inhibatoare asupra procesului de 
epurare, inainte de intrarea in sistemul de canalizare.  

La elaborarea Planului de actiune s-au avut in vedere recomandarile Consultantului  mentionate in 
sectiunea 9. 

5.11.2 Planul de Actiune  

Operatorul Regional va asigura controlul permanent al cantitatii si calitatii descarcarilor de apa 
uzata industriala in retelele orasenesti sau in statiile de epurare, si in acelasi timp, va preveni si 
sanctiona descarcarile neautorizate. Operatorul trebuie sa poata face fata poluarilor accidentale si 
totodata sa urmareasca si sa aplice penalitati pentru depasirea limitelor convenite prin contractele 
care se vor incheia. Stabilirea unui sistem de control si aplicare a penalitatilor este o latura 
importanta a procesului de management.  

PLAN DE ACTIUNE  

Plan de actiune privind managementul apelor uzate industriale 

Nr. 
Crt. 

Activitate/Obiective 
Structuri 
implicate 

 
 
 
 
1. 

Actiune  

 Stabilirea procedurii de emitere si revizuire a acordului de preluare a apelor 
uzate in relele de canalizare sau direct in statiile de epurare; stabilirea 
componentei Comisiei tehnice de avizare in vederea emiterii aceptului de 
descarcare; stabilirea conditiilor de descarcare, stabilirea tarifelor pentru 
emiterea acordului de descarcare si verificare documentatie, etc).  

Rezultate asteptate  

 Asigurarea cadrului institutional-organizatoric necesar pentru prestarea 
serviciului de canalizare, in conformitate cu Regulamentul – cadru de organizare 
si functionare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si a legislatiei 
aplicabile in vigoare.  

SC 
CAARIES 
SA 
 

 
 
 
 
2. 

Activitate  

 Transmiterea agentilor economici industriali a solicitarii cu privire la depunerea 
memoriilor tehnice pentru emiterea acordului de descarcare;  

 Analiza documentatiilor si stabilirea conditiilor de descarcare;  
Rezultate asteptate  

 Stabilirea conditiilor de descarcare a apelor uzate in relele de canalizare, pe 
baza  documentatiilor tehnice depuse de agentii economici   

 Reglementarea activitatilor industriale, in conformitate cu legislatia in vigoare 
(emiterea acordurilor de descarcare in conformitate cu legislatia in vigoare)  

 Mentionarea in contractele de servicii a conditiilor de descarcare a apelor uzate 
industriale, in conformitate cu conditiile calitative si cantitative de descarcare a  
apelor uzate,  prevazute in acordul de descarcare   

SC 
CAARIES 
SA 

 
3. 

Activitate  

 Imbunatatirea continutului  si actualizarea bazei de date cu privire la agentii 
economici industriali noi racordati care evacueaza ape uzate in retelele de 
canalizare  

 Completarea bazei de date cu informatii furnizate de utilizator prin memorii 
tehnice, date istorice detinute de CAA, conditii de descarcare ape uzate in retele 
de canalizare, alte date (instalatii de preepure, eficienta epurarii, determinarea 

SC 
CAARIES 
SA 
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Nr. 
Crt. 

Activitate/Obiective 
Structuri 
implicate 

riscurilor privind poluarea industriala, rezultatele monitorizarii etc...)  
Rezultate asteptate  

 Determinarea tendintei consumului de apa si respectiv a cantitatilor si calitatii 
apelor uzate deversate in reteaua de canalizare, impactul asupra retelelelor si a 
statiilor de epurare; 

 identificarea riscurilor privind poluarea accidentala  

 Identificarea componentilor cu risc de poluare utilizati in procesele de productie, 
accesarea cu usurinta a informatiilor bazei de date si obtinerea unor informatii 
complete despre unitatile industriale  

 Identificarea substantelor periculoase utilizate de unitatile industriale  

4. Activitate: 

 Incheierea Contractelor cu agentii economici din zona de operare,  in 
conformitate  cu prevederile  Ordinul  ANRSC nr 90/2007 pentru aprobarea 
Contractului – Cadru de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa si 
canalizare si mentionarea conditiilor de descarcare  stabilite prin acordul de 
descarcare 

Rezultate asteptate: 
Contractele de servicii incheiate cu utilizatorii,  in conformitate  cu legislatia in vigoare 

SC 
CAARIES 
SA 

5. Activitate  

 Monitorizarea descarcarilor de ape uzate provenite de la agentii economici 
industriali in reteaua de canalizare sau direct in statia de epurare (vidanjare).  

Rezultate asteptate  

 Asigurarea respectarii prevederilor contractuale referitoare la cantitatea si 
calitatea apelor uzate descarcate de unitatile industriale in retelele de canalizare  

SC 
CAARIES 
SA 

6. Activitate 
Actualizare sistemului de tarifare astfel incat sa asigure recuperarea completa a 
costurilor de exploatare si intretinere si implementarii principiului „utilizatorul plateste‖ si 
principiul „poluatorul plateste‖, pentru agentii economici potentiali poluatori, in functie de 
grupele de risc, daca este cazul 
Rezultate asteptate 
Tarifele aplicate asigure recuperarea completa a costurilor de exploatare si intretinere 

SC 
CAARIES 
SA 

7. Activitate 

 Stabilirea si aprobarea procedurii de aplicare a  penalitatilor pentru 
nerespectarea conditiilor cantitative si calitative  de descarcare a apelor uzate in 
retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare, in conformitate cu 
principiul poluatorul plateste si cu legislatia in vigoare  

 Stabilirea destinatiei fondurilor obtinute din penalitati 

 Stabilirea laboratorului de control, care are rolul de a efectua analizele probei 
martor, in  caz de litigii 

Rezultate asteptate  

 Asigurarea implementarii principiului poluatorul plateste 

 Stabilirea cadrului legal necesar aplicarii penalitatilor 

 Mentinerea sub control a cantitatilor si calitatii apei uzate industriale descarcate 
in sistemul de canalizare 

 Stimularea unitatilor industriale/agentilor economici pentru reducerea cantitatii 
apei uzate si imbunatatirea calitatii acesteia 

SC 
CAARIES 
SA 

8. Activitate  

 Actualizarea  programului de monitorizare a agentilor economici noi care 
urmeaza sa se racordeze la retelele de canalizare  realizatie prin proiect 

 Obtinerea acreditarii laboratorului pentru efectuarea analizelor multiple 
Rezultate asteptate  

 Cresterea capabilitatii si autoritatii CAA privind monitorizarea si controlul 
descarcarilor de ape industriale in reteaua de canalizare  
 

SC 
CAARIES 
SA 

10. Activitate  SC 
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Nr. 
Crt. 

Activitate/Obiective 
Structuri 
implicate 

 Identificarea surselor de descarcare ilegale a apelor uzate industriale in reteaua 
municipala de canalizare si a surselor de apa, altele decat cele din sistemul 
centralizat utilizate de unitatile industriale.  

Rezultate asteptate  

 Oprirea descarcarilor ilegale si necontrolate de ape uzate industriale in sistemul 
de canalizare si determinarea debitelor reale deversate de unitatile industriale in 
reteaua de canalizare  

 Asigurarea functionarii in siguranta a sistemului de canalizare  

CAARIES 
SA 
APM Cluj, 
GNM Cluj 
si SGA 
Cluj 

11. Activitate 

 Revizuirea contractelor cu unitatile industriale/agentii economici, privitoare la 
serviciile de furnizare a apei potabile si de colectare a apei uzate, daca conditiile 
care au stat la baza incheierii contractelor s-au modificat  

Rezultate asteptate  

 Stabilirea conditiilor de descarcare a apelor uzate in canalizare, respectiv 
stabilirea sectiunilor de control, a indicatorilor specifici monitorizati, frecventei de 
monitorizare, a concentratiei maxime admise pentru apele uzate descarcata in 
reteaua de canalizare  

SC 
CAARIES 
SA 
 

12. Activitate 

 Intocmirea si actualizarea Planului de prevenire si combatere a a poluarii 
accidentale pentru noile zone de operare ale OR  

Rezultate asteptate  

 Prevenirea poluarii accidentale  

SC 
CAARIES 
SA 
I.S.U 

13. Activitate 

 Analiza implementarii planului de actiuni privind descarcarea apelor uzate 
industriale in sistemul de canalizare, analiza rezultatelor implementarii de catre 
factorii de conducere a OR;  

 Intocmirea Raportelor semestriale cu privire la stadiului implementarii masurilor 
din planul de actiune;  

Rezultate asteptate  

 Raportarea periodica a rezultatelor monitorizarii catre autoritatile administrative 
(Consiliul Judetean, ADI);  

 Implementarea masurilor din Planul de actiune  privind managementul apele 
uzate industriale  

SC 
CAARIES 
SA 
 

 

 

 

 

6. MANAGEMENTUL NAMOLULUI 

6.1 INTRODUCERE 

 

6.2 SCOPUL SI OBIECTIVELE STRATEGIEI 

Scopul Strategiei de management al namolului este de gestionare corespunzatoare a cantitatilor de namol 
rezutate de la statiile de epurare din zona proiectului si implicit de imbunatatirea sustenabila pe termen lung 
a factorilor de calitate a mediului prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al 
namolului.  

Strategia de management a namolului si Planul de actiune furnizeaza un cadru pentru planificarea si 
implementarea sistemelor si practicilor de management a namolurilor intr-un mod eficient din punct de 
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vedere economic si al mediului. Strategia management a namolului si Planul de actiuni asociat abordeaza 
aspecte legate de utilizarea si eliminare a cantitatilor de namol rezultate de la statiile de tratare a apei si a 
apelor uzate din aria de acoperire a proiectului, investitii propuse si planificate in cadrul proiectului.  

Obiectivele principale ale Strategiei de management a namolului sunt: 

 identificarea cantitatilor de namol rezultate de la statiile de epurare; 

 gestionarea namolurilor astfel incat sa nu se puna in pericol sanatatea umana si a mediului 
inconjurator; 

 conformarea cu prevederile nationale si europene in vigoare privind gestionarea namolului de la 
statiile de epurare; 

 identificarea unor optiuni eficiente de gestionare a namolului pe baza analizarii fiecarei variante 
propuse din din punct de vedere tehnic, economic, social si de mediu; 

 stabilirea pe termen lung a unor solutii sigure si durabile de eliminare a namolurilor; 

 elaborarea unui plan de actiuni si implementare a Strategiei de management a namolurilor care sa 
cuprinda activitati/rezultate, perioada de incepere si finalizare, responsabilitati. 

Apele uzate menajere provenite din gospodarii si servicii cat si apele uzate industriale evacuate din incintele 
in care se desfasoara activitati industriale (dupa o preepurare sau indeplinire a conditiilor de descarcare in 
statii de epurare) sunt descarcate in statia de epurare. In cadrul statiilor de epurare se realizeaza epurarea 
mecanica (retinerea suspensiilor grosiere), chimica (indepartarea compusilor non-biodegradabili sau agentii 
contaminanti) si biologica (impuritatile organice sunt transformate de o cultura de microorganism, in produsi 
de degradare inofensivi si in masa celulara noua. 

La trecerea apei uzate prin statiile de epurare rezulta: 

 Ape epurate – efluent SEAU 

 Namol deshidratat. 

Elementele poluante si produsii de transformare eliminate in faza lichida a proceselor de tratarea a apei 
potabile si din efluentii statiilor de epurare a proceselor industriale si urbane sunt recuperate suspensii mai 
mult sau mai putin concentrate, numite namol.  

Epurarea apelor uzate, in vederea evacuarii in receptorii naturali sau a recircularii, conduce la retinerea si 
formarea unor cantitati importante de namoluri ce inglobeaza atat impuritatile continute in apele brute, cat si 
cele formate in procesele de epurare.  

Aceste namoluri, care provin din procesele de epurare, contin o cantitate mare de substanta organica si sunt 
fermentabile. Namolurile cu caracter organic necesita un proces de tratare specific, care permite 
reincluderea lor in mediul natural sau reutilizarea. 

Namolul este reziduul din material semi-solid ramas prin tratarea apei si procesul de epurare al apei uzate. 
Namolul produs de statiile de tratarea a apei este rezultat din procese care folosesc coagularea si filtrarea 
pentru a produce deseuri solide incluzand namoluri din aluviuni, materiale organice si produse chimice 
secundare de coagulare.   

Namolul produs din statiile de epurare a apei uzate este format din solide depuse (materiale) din etapa de 
depunere primara si solide in exces (namol in exces) din procesele biologice. Namolul rezultat din epurarea 
apei uzate este foarte poluant si contine o concentrare mare de patogeni care pot fi daunatori sanatatii 
publice. Namolurile rezultate din statiile de epurare aferente localitatilor sunt considerate prin definitie 
deseuri municipale biodegradabile. 

In scopul încurajarii prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se 
reducă efectele negative ale acestora asupra mediului, Legea 211/2011 stabileste conceptul conform caruia 
diferitele masuri/optiuni de gestionare a deseurilor sunt ordonate în funcţie de impactul lor pe termen lung 
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asupra mediului înconjurător.  

Astfel, ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie 
de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:   

a) prevenirea;   

b) pregătirea pentru reutilizare;   

c) reciclarea;   

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;   

e) eliminarea.   

In scopul indentificarii solutiilor de valorificare a namolurilor a fost analizat potentialul de valorificare a 
namolurilor; s-au avut in vedere urmatoarele optiuni: 

 utilizarea ca fertilizant in agricultura; 

 utilizarea ca fertilizant in silvicultura; 

 reabilitarea calitatii terenurilor degradate; 

 co-procesarea sau co-incinerarea; 

 compostarea 

 

6.3 CADRUL LEGISLATIV 

Romania a transpus in totatiltate in legislatia nationala directivele UE privind deseurile si apa uzata si 
namolurile provenite din epurarea apelor uzate, insa implementarea completa a multora dintre masuri se va 
realiza in viitor.  

Directivele europene cu relevanta directa sau indirecta la problematica gestionarii namolurilor sunt: 

 Directiva nr. 86/278/EEC privind protectia mediului si in particu;ar a solului, atunci cand namolul de 
la statiile de epurare este utilizat in agricultura; 

 Directiva nr. 86/278/CEE privind protectia mediului; 

 Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata 
si completata de Directiva Comisiei 98/15/EC in 27 februarie 1998, este baza legala a legislatiei 
comunitare in domeniul apelor uzate; 

 Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE 

 Directiva nr. 2000/76/Ec privind incinerarea deseurilor; 

 Directiva nr. 99/31/Ec privind depozitarea deseurilor. 

In legislatia nationala problematica gestionarii namolurilor este reglementata prin: 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicta in 2014;  

 HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase,  cu modificarile si completatile ulterioare; 
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 OM 757/2004 pentru aprobarea Notmativului Tehnic privind depozitarea deseurilor; 

 OM nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu modificarile si completatile ulterioare; 

 OM nr. 1182/2005 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole; cu modificarile si completarile ulterioare (Codul 
prevazut in anexa la ordin a fos inlocuit prin Anexa la OM nr. 990/2015; 

 OM nr. 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, 
de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole 
si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential 
vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului 
national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii; 

 Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare 
a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de 
deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordinului 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din 
activitati agricole; 

 Hotararea nr 964/2000 privind aprobarea Planului de  actiune pentru protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 OM nr 296/2005 pentru aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea 
programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati.  

Avand in vedere impactul semnificativ al proiectelor care vizeaza dezvoltarea infrastructurii de epurare a 
apelor uzate, implementate prin Programul Operational Sectorial „Mediu", prin care se construiesc statii de 
epurare a apelor uzate, este de asteptat marirea cantitatilor de namoluri rezultate din procesul de epurare al 
apei, impunandu-se necesitatea tratarii acestora. 

HG nr. 188/2002, prevede obligatia de epurare a apelor uzate inainte de deversarea in apele de suprafata. 
Nivelul de tratare va depinde de numarul de locuitori  deserviti si de senzitivitatea emisarului care primeste 
efluentul final. Implementarea acestor cerinte va duce la o crestere semnificativa a productiei de namol in 
Romania. Directiva promoveaza de asemenea si folosirea benefica a namolului in agricultura. 

Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este 
obligatoriu pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile 
administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii 
agricole.  

Codul Bunelor Practici din Agricultura descrie conditiile de utilizare a ingrasamintelor organice si namolurilor 
de epurare, zonele de protectie din preajma cursurilor de apa (si a resurselor de apa) care trebuiesc tinute 
sub observatie, timpul potrivit pentru utilizarea acestora pe terenurile agricole. 

OM nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand 
se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura are ca rol valorificarea potentialului agrochimic al namolurilor 
de epurare, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor si omului, 
astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in agricultura si prevede urmatoarele:  

 Stabileste valori in limita obligatorie pentru metalele grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, 

mercur in namoluri si in sol. Utilizarea namolurilor trebuie interzisa cand concentratia acestor metale 

in sol depaseste valorile limita  
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 Incurajeaza valorificarea namolurilor de epurare in agricultura cu conditia ca ele sa fie utilizate in 

mod corect, tinand seama de faptul ca utilizarea lor nu trebuie sa dauneze calitatii solului si 

productiei agricole  

 Limiteaza cantitatea de metale grele adaugate la solul cultivat, fie prin stabilirea unor cantitati 

maxime ale aportului de namoluri utilizate pe an, fie avand grija ca valorile limita ale concentratiei de 

metale grele in namolurile utilizate sa nu depaseasca valorile limita pentru cantitatile de metale grele 

ce pot fi adaugate pe sol pe o medie de 10 ani;  

 Stabileste obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura.  

 Uilizarea namolurilor trebuie sa fie efectuata in conditii care garanteaza protectia solului, apelor de 

suprafata si subterane  

 Necesitatea controlarii calitatii namolurilor si solului  

Pentru implementarea Ordinului nr. 344/2004 sunt necesare urmatoarele activitati:  

 inventarierea cantitatilor de namoluri de epurare generate;  

 stabilirea metodelor de prelevare si analize chimice pentru namoluri si soluri in scopul determinarii 

continutului de metale grele;  

 stabilirea tipurilor de namoluri care pot fi utilizate in agricultura;  

 stabilirea tipurilor de soluri pe care pot fi utilizate namolurile;  

 obligatiile producatorilor, si utilizatorilor de namoluri deepurare 

 atributiile si raspunderile autoritatilor competente 

 stabilirea tehnicilor de imprastiere cand namolul este folosit ca fertilizator;  

 stabilirea capacitatii alternative de eliminare a namolul contaminat;  

 stabilirea procedurilor de autorizare a imprastierii namolurilor pe soluri;  

OM nr 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea stabileste ca namolurile se depun 
in depozitele de deseuri nepriculoase numai amestecate cu deseurile menajere, in proportiede 1:10. De 
asemenea, stabilesta ca namolul de la epurarea apelor uzate care urmeazasa fie depozitat poate avea o 
umiditate de cel mult 65%.  

Pentru a reduce stocarea deseurilor biodegradabile in depozite, Planul National de gestionare a deseurilor 
stabileste anumite obiective ce trebuie atinse privind depozitarea deseurilor. In ceea ce priveste namolul, 
obiectivul este acela de a asigura, atunci cand este posibil, recuperarea si refolosirea namolului ca 
fertilizator, in conformitate cu standardele UE (Directiva 86/278/CEE). 
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OM nr 242/2005 stabileste organizarea Sistemului national de monitoring integrat al solului, de 
supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de 
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la 
poluarea cu nitrati si aproba Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al 
solului, de supraveghere, control si decizii 

Sistemul national de monitoring integrat al solului va fi organizat si gestionat de Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti. ICPA va 
desfasura urmatoarele activitati specifice:  

 identifica si delimiteaza zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati dinsurse 

agricole impreuna cu AN „Apele Romane‖ 

 gestioneaza reteaua de monitorizare, monitorizeaza concentratiile azotatilor si alti poluanti  din surse 

agricole,  din sol si apele subterane 

 intocmeste hartile cu zonele poluate, vulnerabile si potential vulnerabile 

 stabileste managementul terenurilor agricole in zonele vulnerabile si potential vulnerabile si 

stabileste masuri de limitare si combatere a poluarii solului, plantelor si apelor subterane si de 

suprefata 

 participa la elaborarea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile  

Conform HG nr 964/2000, privind aprobarea Planului de  actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 
nitrati din surse agricole, limita pentru incarcarile cu ingrasamant organic (azot), este de 170 Kg azot/ha.  

OM nr 296/2005 pentru aprobarea programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de 
actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati  impune, in functie de tipul de cultura, conditiile hidro-
meteorologice si vulnerabilitatea naturala a zonei, o perioada inchisa maxima (in perioada 1 august - 1 
februarie) si o perioada minima (1 august - 1 noiembrie), in care nici un fel de ingrasamant organic cum ar fi 
balegarul animalier de consistenta solida, semilichida sau lichida, asternutul de pasare, fractiunea lichida a 
namolului orasenesc, nu poate fi aplicat pe terenurile care nu sunt fanete sau nu sunt semanate cu culturi de 
toamna. Perioada inchisa maxima, pentru terenurile aflate sub fanete sau culturi de toamna este de la 1 
septembrie la 1 februarie si minima de la 15 septembrie la 15 Noiembrie.  

Pe solurile nisipoase sau inguste ingrasamintele organice de diferite tipuri cum ar fi balegarul animalier in 
stare proaspata, resturile organice de la asternuturile de pasare sau namolul orasenesc maturat nu pot fi 
aplicate pe o perioada maxima: intre 1 septembrie si 1 februarie pe fanete sau terenurile cultivate cu culturi 
de toamna, sau intre 1 august si 1 februarie pe terenurile care nu sunt fanete sau nu sunt cultivate cu culturi 
de toamna.  

6.4 CADRUL INSTITUTIONAL 

In vederea valorificarii/eliminarii adecvate a namolurilor provenite de la statiile de epurare, urmatoarele  
institutii publice au responsabilititati privind  gestionarea namolurilor: 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

In Romania, organul central de protectie a mediului este Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in 
conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 38/2015. 
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Principalele responsabilitati ale ministerului sunt legate de dezvoltarea strategiei de protectie a mediului, de 
a asigura dezvoltarea durabila a tarii in conditiile de conservare a resurselor si a naturii, inclusiv a apelor si 
solului, de formularea si punerea in aplicare a politicilor si legislatiei de mediu, cu scopul de a atinge 
standardele UE in acest domeniu. 

In conformitate cu prevederile OM nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
protectia mediului cu referire la sol, in cazul utilizarii namolurilor de epurare in agricultura, MMSC are 
urmatoarele atribuii in ceea ce priveste gestiunea namolurilor: 

a) Coordoneaza activitatea celorlalte autoritati componente, prin Directia generala deseuri, situri 

contaminate si  substante chimice periculoase; 

b) Asigura aprobarea si validarea finala a datelor referitoare la producatorii si utilizatorii de namol, 

precum si la caracteristicile namolurilor utilizate in agricultura, date cuprinse in raportul anual primit 

de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Peologie, Agrochimie si Protectia Mediului; 

c) pregateste, odata la 3 ani, un raport elaborat pe baza chestionarului sau a oricarui alt format 

comunicat de Comisia Europeana in conformitate cu procedura prevazuta la art. 6 din Directiva 

Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea rapoartelor asupra implementarii 

anumitor directive referitoare la mediu si il transmite Comisiei Europene.  

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a fost reorganizata prin HG n. 459/2005 (Monitorul Oficial nr. 
462/31.05.2005) si reprezinta institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflate in subordinea 
MMSC, cu componente in implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului. 

Responsabilitatile ANPM cu privire la gestionarea namolurilor, prevazute de  OM nr. 344 din 16 august 2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului cu referire la sol, in cazul utilizarii namolurilor 
de epurare in agricultura, sunt urmatoarele: 

a) Elaboreaza impreuna cu celelalte autoritati competente documente tehnice de valorificare a 

namolurilor; 

b) Pe baza informatiilor obtinute de la autoritatile teritoriale competente, Agentia Nationala pentru 

Protectia Mediului si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Peologie, Agrochimie si 

Protectia Mediului valideaza datele si intocmeste annual un raport de sinteza privind utilizarea 

namolurilor in agricultura, cantitatile utilizate, pe tipuri si caracteristici de namoluri, tipurile de soluri si 

evolutia caracteristicilor acestora, dificultatile aparute si masurile intreprinse sau propuse pentru 

rezolvarea acestora; 

c) Transmite raportul anual de sinteza la Ministerul Mediului, Padurilor si  Apelor; 

d) Dupa aprobarea raportului anual de sinteza de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, 

acesta este transmis Comisiei Europene, in conformitate cu formatul cerut prin Regulamentul 

Comisiei Europene de raportare a datelor. 

Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) 

APM au fost infiintate in anul 1990 si supervizeaza aplicarea principalelor masuri de protectia mediului la 
nivelul local, interactionand cu foarte multe entitati locale si municipale care opereaza utilitati de mediu. 
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Autoritatile teritoriale de protectie a mediului functioneaza in fiecare din cele 42 de judete ale Romaniei, deci 
si in judetul Cluj si, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, pentru namolurile de epurare aplicate in 
agricultura au urmatoarele responsabilitati privind gestionarea namolurilor de epurare: 

a) Elibereaza permis de aplicare a namolului; 

b) Se consulta si informeaza autoritatea agricola si autoritatea pentru ape pentru acordarea permisului 

de aplicare; 

c) Informeaza aceste autoritati in legatura cu premisele de aplicare eliberate; 

d) Trimite la termen decizia analizarii dosarului; 

e) Controleaza si supravegheaza activitatea producatorilor si utilizatorilor de namol; 

f) Tine la zi registrele cu producatorii de namoluri, specificand cantitatile si caracteristicile namolurilor, 

denumirea si adresele producatorilor de namoluri; 

g) Tine evidenta acordurilor de imprastiere a namolului pe terenurile agricole; 

h) Intocmeste anual, impreuna cu autoritatea teritoriala agricola, un raport de sinteza privind utilizarea 

namolurilor in agricultura; 

Administratia Nationala “Apele Romane” (ANAR) 

Administratia Nationala ―Apele Romane‖ (ANAR) administreaza apele din domeniul public si are in 
subordonare 11 Directii de Apa organizate la nivelul bazinelor hidrografice. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aplica strategia si Programul de guvernare in vederea promovarii 
politicilor in domeniile sale de activitate: agricultura, pescuit, acvacultura, productie alimentara, consolidarea 
proprietatii funciare, imbunatatirii funciare, silvicultura, dezvoltare rurala, optimizarea exploatatiilor si 
conservarea solurilor. 

In ceea ce priveste gestionarea namolurilor de epurare, conform OM nr. 344 din 16 august 2004 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului cu referire la sol, in cazul utilizarii namolurilor de 
epurare in agricultura, MADR are urmatoarele responsabilitati: 

a) Asigura fondurile necesare pentru dotarea si autorizarea laboratoarelor Institutului de Cercetari 

pentru Pedologie si Agrochimie si ale Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice pentru analize de 

sol, plante si namol; 

b) asigura fondurile necesare pentru studii pedologice speciale in scopul alegerii terenurilor care se 

preteaza pentru distribuirea namolului de epurare si urmareste evolutia culturilor pe aceste terenuri; 

c) asigura finantarea activitatii de monitorizare a utilizarii namolului in sprijinul productiei vegetale. 

Directiile pentru Agricultura  

Directiile pentru Agricultura coopereaza cu autoritatea de mediu in vederea acordarii permisului de aplicare 
si tine evidenta rotatiei culturilor. 
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a) coopereaza cu autoritatea de mediu in vederea acordarii permisului de aplicare si intocmirii raportului de 
sinteza;  

b) tine la zi registrele cu utilizatorii de namoluri, pe tipuri si caracteristici ale namolurilor si ale solurilor pe 
care se utilizeaza namolurile, modul de utilizare, numele si adresele utilizatorilor;  

c) tine evidenta rotatiei culturilor.  

Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agronomie (ICPA) 

 asigura organizarea activitatii de monitoring (sol, apa si plante) dupa utilizarea namolului pe 

terenurile agricole, pe baza finantarii primite pentru aceasta activitate de la Ministerul Agriculturii, 

Padurilor si Dezvoltarii Rurale;  

 executa cercetari pentru stabilirea comportarii in sistemul sol-planta-apa a altor poluanti prezenti in 

namolul orasenesc si stabileste limitele de incarcare cu acesti poluanti. 

Alte institutii cu atributii in ceea ce priveste namolul: 

 Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice Cluj (OSPA) 

o elaboreaza recomandari de informare a publicului si a potentialilor factori implicati;  

o elaboreaza studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat namolul 
de epurare si urmareste evolutia culturilor pe aceste terenuri.  

 Camera Agricola Judeteana este o institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in 
subordinea Consiliului Judetean si in coordonarea tehnico-metodologica a Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat. 

 Ministerul Afacerilor Internelor (MAI) 

o participa la elaborarea documentelor tehnice;  

o elaboreaza impreuna cu autoritatile locale planuri de imbunatatire a activitatii statiilor de 
epurare in scopul aplicarii celor mai bune practici de eliminare a namolului.  

 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 

Institutii cu atributii in ceea ce priveste namolul la nivel judetean sunt urmatoarele: 

 Agentia pentru  Protectia Mediului Cluj; 

 Administratia Nationala Apele Romane – Sistemul de Gospodarire a Apelor  Cluj; 

 Directia pentru Agricultura a Judetului Cluj; 

 Oficiul Studii Pedologice si Agrochimice Cluj. 

6.5 CARACTERIZAREA NAMOLURILOR 

Din punct de vedere tehnologic, namolurile se considera ca faza finala a epurarii apelor, in care sunt 
inglobate produse ale activitatii metabolice, materii prime, produsi intermediari si produse finite ale activitatii 
industriale. 

In compozitia namolurilor intra 6 (sase) clase de componente: 
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1. Compusi organici netoxici 

2. Compusi cu N si P 

3. Poluanti toxici organici si anorganici: 

 Metale grele 
 Bifenili policlorinati (PCB), hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), dioxine, pesticide, fenoli, 

etc. 
4. Agenti patogeni 

5. Compusi anorganici: silicati, aluminati, compusi pe baza de calciu si magneziu 

6. Apa 

Conform Strategiei nationale privind gestionarea deseurilor, in urma analizarii namolurilor provenite de la  
50% din statiile de epurare functionale din Romania, s-au determinat calitatea fizica si  compozitia in 
nutrienti, metale grele si poluanti organici: 

Tabel 6.1-1 Sumarul rezultatelor analizelor namolului de epurare – parametri generali si nutrienti 

Parametru UM medie mediana minimum 
Concentratie 

maximum 

pH  7,68 7,70 6,05 9,21 

SU % 22 20,6 1,70 7,77 

Materie 
organica 

%SU 49,8 50,3 2,3 79,1 

Azot total %SU 3,57 3,41 0,47 8,40 

Amoniac mg/kg SU 1747 1462 0,57 9187 

Fosfor total mg/kg SU 10804 9187 1147 27984 

Potasiu mg/kg SU 2310 1772 251 6217 

Calciu mg/kg SU 26847 23870 3743 73920 

Magneziu mg/kg SU 5847 5474 1776 15270 

Sulf % SU 0,33 0,28 0,03 0,78 

 
In tabelul urmator se prezinta caracteristici clasice al nămolului in Europa: 

Caracteristici 
Nămol primar 

brut 
Nămol primar 

fermentat  

Nămol neîngroșat 
activ 

 

Nămol fermentat, 
primar și activat 

Total solide uscate (TS, %) 1,5 6 0,5 3 

Solide Volatile (% TS) 70 50 75 60 

Grăsimi (%) 18 11 6 5 

Proteine  (%TS) 25 18 37 22 

Azot amoniacal (%TS) 3 2 5 3,5 

Acid fosforic (%TS) 1,4 2 4 3 

Potasă (carbonat de potasiu) 

(%TS) 
0,5 0,4 0,4 0,4 

pH 6 7 7 7 

Sursa: Vassillis Inglezakis, Managementul Nămolului de epurare 
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Concentrațiile indicative ale nutrienților pentru nămol 

 

Nutrient % nămol 

Carbon Organic 30 0 

Total azot, N 3,3 

Total Fosfor, P (P2O5) 2,3 (5,27) 

Potasiu, K (K20) 0,3 (0,4) 

Magneziu, Mg 0,4 

Total Sulf, S 1,1 

Calciu, Ca 3,9 

Fier, Fe 1,1 

Aluminiu, Al 0,1 

Sodiu, Na 0,2 

 

Continutul de nutrienti 

În ciuda proprietăților benefice, utilizarea biosolidelor în sol cel mai adesea are nevoie să fie suplimentată cu 
utilizarea îngrășamintelor deoarece, așa cum reiese din Tabelul de mai sus, namolul/biosolidele nu 
îndeplinesc standardele majorității îngrășămintelor care sunt în jur de 5% azot, 10% fosfor (sub forma P2O5) 
și 10% potasiu (sub forma K2O). 

Existența azotului și fosforului depinde de tipul proceselor de tratare și de natura proceselor de conversie 
care au loc în sol odată ce au fost aplicate biosolidele. 

De exemplu, azotul și fosforul sunt în principal prezente în forma organică, ce nu este ușor asimilată de 
plante. Când este aplicat în sol, totuși, forma organică este transformată biologic în compuși anorganici 
printr-un proces denumit mineralizare. În acest fel, azotul organic este transformat în azot amoniacal (NH4-
N), azot nitric (NO3-N) și azot nitrit (NO2-N), toate acestea fiind mai ușor de asimilat de plante. Parte din 
azot este astfel pierdut în sol ca urmare a procesului de conversie în azot amoniacal (NH4-N), în amoniac 
gazos (NH3) și azot (N2) prin transformare chimică denumită voltatilizare și denitrificare. Pierderi 
suplimentare în straturile de sol mai adânci sau în pânza freatică pot apărea, de asemenea, prin scurgerea 
nutrienților în cazul în care ciclurile de aplicare sunt excesive sau în situația incidentelor percolare cu ape 
pluviale în cantități excesive. 

Conținutul de fosfor al nămolului sau al biosolidelor, pe de altă parte, depinde de tipul de tratare a apelor 
uzate. De exemplu, dacă apa uzată este tratată chimic pentru înlăturarea fosforului, atunci nămolul va fi 
bogat în conținut de fosfor. În situația în care nămolul este fermentat anaerobic, nămolul va fi sărac în fosfor, 
având în vedere faptul că cea mai mare parte din fosfor devine solubil și este reîntors sub formă de fosfor 
bogat supernatant lichid la începutul procesului de epurare a apei uzate. 

Utilizarea nămolului în sol trebuie să se bazeze pe criteriul de îndeplinire al necesarului de nutrienți solicitat 
de culturi, fără a exista exces. 

Ciclurile agronomice de aplicare sunt proiectate să îndeplinească necesarul de nutrienți proporțional cu 
scrugerile de nutrienți, precum și pentru a asigura protejarea surselor de apă. Dacă utilizările depășesc 
ciclurile agronomice, există riscul pierderilor de nutrienți în mediu și efecte adverse pentru sursele de apă. 

Ciclurile de aplicare sunt în mod normal calculate pornind de la necesarul de azot al culturilor. Totuși, trebuie 
menționat faptul că nămolul nu poate să îndeplinească întreg necesarul de azot de unul singur, fiind 
necesară și introducerea de surse de nutrienți suplimentare în planul de management dezvoltat de fermier 
cu furnizorul.  
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În plus, trebuie ținut cont de faptul că ciclurile de utilizare ce au la bază acoperirea necesarului de azot al 
culturilor va avea ca rezultat aplicarea în sol a unei cantități mai mari de fosfor decât cel necesar culturilor. 
Din această cauză este necesară monitorizarea nivelului de concentrație a fosforului în sol sau în biosolide, 
astfel încât să fie prevenit și gestionat excesul aplicarii de fosfor. 

În cazurile în care nivelul fosforului în sol este ridicat, ciclurile de aplicare ar trebui să conțină cont de 
nivelurile existente de fosfor în loc de nivelurile de azot, și suplimentată sursa de azot de către fermier pentru 
a îndeplini necesarul solicitat de culturi. 

În plus față de macronutrienții N, P și K, și unii micronutrienți, în special metale grele, ajută de asemenea 
plantele în procesul de creștere. Aceștia includ fier, mangan, cupru, crom, seleniu și zinc. 

Oligoelementele și metalele grele sunt esențiale pentru creștere. O mare parte din oligoelementele prezente 
în nămolurile municipale sunt legate de materii organice sau oxizi metalici ce sunt insolubili atunci când sunt 
aplicați în sol, prevenind astfel pătrunderea acestora în cursurile de apă. 

Totuși, din cauza potențialelor efecte toxice pe care le au dacă sunt în concentrații ridicate, alături de alte 
metale care sunt mai toxice pentru creșterea plantelor chiar și în concentrații mai reduse, în mod special 
cadmiu, mercur, seleniu, trebuie să fie foarte strict reglementate. 

Efectele adverse generate de acumularea de oligoelemente sunt reducerea ritmului de creștere al plantelor 
și bio-acumularea în plante ce sunt ulterior consumate de animale și oameni. Oligoelementele includ 11 
metale grele ai căror parametri prezenți în apele uzate: Arsenic (As), Cadmiu (Cd), Crom (Cr), Cobalt (Co), 
Cupru (Cu), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Molibden (Mo), Nichel (Ni), Seleniu (Se) și Zinc (Zn). 

Cel mai important factor ce afectează existența sau mobilitatea oligoelementelor în sol este pH-ul. Cea mai 

mare parte din cele 11 oligoelemente ale metalelor grele sunt mai prezente în cazurile în care nivelul pH-ului 

este mai scăzut. Excepție fac molibdenul și seleniul, care sunt mai prezente în situația în care nivelul pH-ului 

este mai ridicat. Nivelul pH-ului în sol ar trebui monitorizat în permanență și utilizarea reziduurilor în solul 

acid ar trebui sa fie realizată cu precauție. 

Concentrațiile normale ale oligoelementelor metalelor grele regăsite în nămol, ce necesită control sunt 

prezentate în tabelul urmator: 

Concentrațiile normale ale Metalelor Grele în Nămol 

 

Metal 
Nămol uscat (mg/kg) 

Zona de variație Media  

Arsenic  1,1   230  10 

Cadmiu 1 - 3,410  10 

Crom 10 - 99,000  500 

Cobalt 11.3 - 2,490 30 

Cupru 84 – 17,000 800 

Fier 1,000 – 154,000 17,000 

Plumb 13-26,000 500 

Mangan 32 - 9,870 260 

Mercur 0,6 – 56 6 

Molibden 0,1  214  4 

Nichel 2 – 5,300 80 

Seleniu 1,7 – 17,2 5 

Cositor 2,6 - 329 14 

Zinc 101 – 49,000 1,700 

Ref: Metcalfe & Eddy (2003) 
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Normativul prevazut de Om nr. 344/2004 stabileste continutul maxim de metale grele ce poate fi continut in 
namolurilor care urmeaza sa fie  utilizate pe soluri ca fertilizant.  

In tabelul urmator se prezinta concentratiile maxime admisibile de metale grele din namolurile destinate 
pentru utilizarea in agricultura prevazute de OM nr 344/2004:  
     

Parametrii Valori limita (mg/kg de 
materie uscata) 

Cadmiu 10 

Cupru  500 

Nichel  100 

Plumb  300 

Zinc  2000 

Mercur 5 

Crom  500 

Cobalt 50 

Arsen 10 

AOX (suma compusilor 
organohalogenati) 

500 

PAH (Hidrocarburi aromatice 
policiclice) 

5 

PCB 0,8 
 

Principala metodă pentru a limita concentrațiile de metale grele din nămol este de a controla descărcările de 
ape uzate industriale în canalizarea publică și alte surse care contribuie la această problemă.  Economic nu 
este posibil să fie extrase metalele grele din nămolul odată contaminat, dar dacă este contaminat excesiv 
utilizarea nămolului în sol va fi serios afectată, dacă nu chiar interzisă. 

O contaminare semnificativă se produce de asemenea prin activitățile industriale care implică clorul ca agent 
de oxidare pentru albire sau utilizarea solvenților pe bază de clor pentru degresare, cum ar fi în industria 
metalelor. Acestea ar putea să introducă materiale foarte toxice pentru mediu în nămol, cum ar fi compuși 
organici clorurați non-biodegradabili, spre exemplu dioxine, etc. precum și alți compuși organici xenobiotici 
(COV). 

Comunitatea microbiană din nămol include organisme precum bacterii, protozoare, ciuperci, virusuri, precum 
și organisme superioare precum crustaceele. Nămolul primar conține un număr foarte mare de 
microorganisme, majoritatea având originea în tractul intestinal uman. Un alt aspect important al comunității 
microbiene a nămolului este patogenitatea unor organisme. Apa uzată municipală conține o mare varietate 
de microorganism patogene rezultate prin excrementele umane și animale. Exemple de astfel de patogeni 
din apa uzată și din nămol sunt bacterii precum salmonella, virusuri precum poliovirusul, protozoare precum 
criptosporidium și helminți precum ascaris. 

În timp ce nămolul de epurare conține un număr mare de organisme patogene și este considerat periculos 
pentru sănătatea umană, asemenea organisme nu se pot reproduce sau dezvolta în timpul procesului de 
fermentare a nămolului datorită faptului că sunt slăbite sau chiar distruse, în funcție de perioada de 
fermentare și de temperatură. Cu toate acestea, rămân într-un număr suficient de mare pentru a-și menține 
caracterul periculos. Dezinfecția completă nu poate fi atinsă decât prin încâlzirea nămolului la temperaturi de 
peste 70-80°C sau prin ridicarea nivelului pH-ului nămolului peste pH12. 

SC CAA SA a realizat mai multe analize ale  calitati namolurilor de la  statia de epurare Turda-  Campia 
Turzii. 

In urma realizarii analizei calitatii namolurilor au fost obtinute, conform Buletinului de analiza, urmatoarele 
rezultate: 

Tabel 6.1-2 Indicatori de calitate SEAU Turda-  Campia Turzii. 
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Nr. crt.  Incercare executata  UM  Valori determinate  
(mg/l) 

Valori limita conf. Ord. nr. 344/2005  
(mg/l) 

1 pH 7,45   

2  Substanta uscata  %  19,48   

3  Pierdere la calcinare  %  45,17   

4  Azot  %  2,24   

5  Calciu  mg/kg s.u.  18.700   

6  Potasiu  mg/kg s.u  1.320   

7  Fosfor total  mg/kg s.u  2.800   

8  Putere calorifica  J/g  12.209   

9  AOX  mg/kg s.u  7,65  500  

10  Arsen  mg/kg s.u.  1,6  10  

11  Cadmiu  mg/kg s.u.  3,3  10  

12  Mercur  mg/kg s.u.  2,8  5  

13  Plumb  mg/kg s.u.  80  300  

De asemenea, s-a analizat daca namolul contine Salmonella iar rezultatul a fost negativ. 

In urma realizarii analizei calitatii namolurilor s-a constatat ca toate probele de namol analizate se 
incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare. Astfel, namolul din statia de epurare poate fi utilizat in 
agricultura sau poate fi depozitat intr-un depozit ecologic de deseuri nepericuloase clasa B. 
 
 

6.6 STATII DE EPURARE AVUTE IN VEDERE LA REALIZAREA STRATEGIEI 
NAMOLURILOR 

SEAU Turda-Campia Turzii 

Statia de Epurare Turda - Campia Turzii a fost dimensionata pentru a prelua apele uzate din intreg Clusterul 

Turda, respectiv 110000 locuitori echivalenti. SEAU Turda Campia Turzii  a fost reabilitata in cadrul 

Proiectului finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013.  

Linia de tratare a  apei, formata din: treapta mecanica preliminara, statie de receptie ape uzate vidanjate; 

treapta mecanica; treapta biologica de epurare cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si defosforizare 

biologica a apelor uzate, instalatie dozare reactivi: pentru precipitarea fosforului este prevazuta dozarea 

solutiei de clorura ferica. 

Linia de tratare a namolului, formata din: Bazin de preingrosare namol de sedimentare gravitationala c;  

Ingrosator mecanic namol exces, Statie de pompare ―apa de namol, Fermentatoare de namol-metantancuri, 

bazin stocare namol fermentat; Instalatie de deshidratare namol: instalatie tip filtru - presa cu banda 

(concentratia namolului la iesirea din  instalatie va fi 24-26 % S.U), instalatie de cogenerare entru producere 

de energie electrica-energie termica si /sau in central termica, cu utilizarea biogazului din fermentatoare. 

La ora actuala Statia de epurare Campia Turzii functioneaza la circa 55 – 60 % din capacitate 

SEAU Luncani 

In prezent apele uzate colectate din localitatile Gligoresti si Luncani sint epurate in cadrul SEAU Luncani. 

Avand in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de 

conectare de 100%, este necesara extinderea statiei de epurare astfel incat sa poata prelua apele uzate 

provenite de la cele doua localitati. Capacitatea totala a statiei de epurare va fi de 2600 l.e. 
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Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din 

localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor 

influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 1000 de EL, respectiv Qmax zi: 150 mc/zi, si 

cea noua, pentru 1600 de EL, respectiv Q max zi: 354 mc/zi. 

Schema de epurare pentru extinderea SE Luncani cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare admisie, 

instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru 

intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv 

pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente, bazin stocare namol, statie 

ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata 

de 4 luni). 

SEAU Tritenii de Jos 

SEAU  Tritenii de Jos va deservi Aglomerarea Tritenii de Jos, respective aglomerarile Tritenii de Jos si 

Tritenii de Sus. 

Avand in vedere ca in aglomerarea Tritenii de Jos se prevede realizarea extinderii sistemului de colectare a 

apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100%, este necesara extinderea statiei de epurare 

astfel incat sa poata prelua apele uzate provenite de la cele doua localitati, capacitatea total a acesteia fiind 

de 2800 l.e. 

Procesul de epurare propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-

stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din 

localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor 

influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 500 de l.e, respectiv Qmax zi: 100 mc/zi, si 

cea noua, pentru 2300 de l.e, respectiv Q max zi: 439.91 mc/zi. Capacitatea totala a statiei de epurare va fi 

de 2800 l.e. 

Schema de epurare pentru extinderea SE Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare 

admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), 

debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie 

dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente, bazin stocare 

namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol pentru 4 zile. 

In prezent namolurile generate in cadrul statiilor de epurare sunt depozitate. 

6.7  ESTIMAREA CANTITATILOR  DE NAMOLURI GENERATE 

 
In cadrul Strategiei au fost luate in considerare namolurile provenite de la statiile de epurare  extinse prin 
proiect, respectiv: 

 SEAU Turda-Campia Turzii-existenta 

 SEAU Tritenii de Jos -capacitate extinsa prin proiect 

 SEAU Luncani -capacitate extinsa prin proiect 

Cantitati de namoluri estimate a fi generate 
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La estimarea cantitatilor de namol generate s-au avut in vedere: 

 indicatori de generare a namolurilor, avand in vedere dotarile privind liniile de tratare a apei si 

namolurilor: 

o SEAU Turda –Campia Turzii 47.93 g SU/l.e si zi; 

o SEAULuncani 48.44 g SU/l.e si zi; 

o SEAU Tritenii de Jos 48.45 g SU/l.e si zi. 

 incarcarea apelor uzate exprimata in locuitori echivalenti din fiecare cluster/aglomerare. 

In tabelul urmator se prezinta evolutia prognozei populatiei in perioada 2015-2050 

    2015 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SEAU Turda  
Campia Turzii 

l.e 

76312 95451 106863 107035 106131 104337 102170 99909 97721 

SEAU Triteni  l.e 500 1388 2776 2828 2912 2995 3076 3153 3153 

SEAU Luncani l.e 1000 1252 2503 2550 2625 2700 2773 2842 2842 

Total  l.e 77812 98090 112143 112413 111667 110032 108020 105904 103716 
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Tabel 6.1-3 Sumar al productiei estimate de namoluri statii de epurare operate de SC CAA SA 

 

    2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Campia Turzii (35%SU) kgSU/zi 4575 5122 5131 5087 5001 4898 4789 4684 

  t SU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

 
mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

  t/an 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

                    

SEAU Triteni (25%SU) kgSU/zi 67 135 137 141 145 149 153 153 

  t SU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

 
mc/an 106 213 217 223 230 236 242 242 

  t/an 112 223 227 234 241 247 253 253 

                    

SEAU Luncani (25%SU) kgSU/zi 61 121 124 127 131 134 138 138 

  t SU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

 
mc/an 96 192 195 201 207 213 218 218 

  t/an 101 201 205 211 217 223 228 228 

                    

Total generat  kgSU/zi 4703 5378 5391 5356 5277 5181 5080 4975 

  t SU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

  t/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 
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6.8 EVALUAREA POTENTIALULUI DE VALORIFICARE A NAMOLURILOR IN JUDETUL CLUJ 

6.8.1 Potentialul de reutilizare a namolurilor in agricultura 

6.8.1.1 Cerintele pentru tratarea namolului in vederea valorificarii in agricultura 

Cerintele Directivei UE referitoare la folosirea in agricultura a  namolului provenit din epurarea apelor uzate 
(86/278/EEC) au fost transpuse in legislatia nationala prin Ordinul nr 344/2004. 

Scopul acestor reglementari este dezvoltarea potentialului agrochimic al namolului in acelasi timp prevenind 
impactul negativ asupra terenului, apei, recoltelor, animalelor si omului. Acest scop este in concordanta cu 
politica CE ce recunoaste folosirea namolului in agricultura ca fiind cea mai potrivita optiune de management 
ce sustine si calitatea mediului. 

Ordinul nr 344/708/2004 descrie cerintele de avizare si restrictiile in folosire a namolurilor si stabileste 
obligatiile ce revin producatorilor si utilizatorilor de namol si autoritatilor de competente. 

Directiva solicita ca tot namolul tratat sa fie supus restrictiilor in folosire, ceea ce inseamna fara perioade de 
pasunat dupa aplicare, restrictii in insamantarea sau culegerea anumitor recolte dupa perioadele de aplicare, 
etc. Se anticipeaza ca revizuirile Directivei UE privind namolul vor introduce cerinte referitoare la reduceri ale 
organismelor patogene/ microbiologice si procese de tratare avansata (cum ar fi adaugarea de var nestins, 
compostarea, fermentarea termofila, uscarea termica) pentru a pasteuriza namolul si pentru a evita 
potentialele riscuri asupra sanatatii. Reglementarile din Romania interzic folosirea namolului netratat pentru 
fertilizarea pasunilor, pomilor fructiferi si culturilor de legume. 

In plus, reglementarile din Romania solicita ca:    

 Namolul sa fie incorporat in sol imediat dupa aplicare. Acest lucru va evita posibilele mirosuri urate 
insa poate fi dificil de pus in practica; namolul tratat in mod adecvat nu ar trebui sa aiba un miros 
urat; 

 Rata de aplicare nu ar trebui sa depaseasca cerintele de nutrienti ale plantelor; aceasta este o 
importanta masura de protectie a mediului pentru a evita excesul de nutrienti, in special excesul de 
azot ce poate fi transformat in nitrat in apele de suprafata sau subterane; 

 pH-ul din solulrile pe care se aplica namol trebuie sa fie mentinut la valori de peste 6.5; aceasta 
cerinta este necesara pentru a restrictiona acumularea metalelor grele in recolte (deoarece 
disponibilitatea biologica a zincului (Zn), nichelului (Ni) si cadmiului (Cd) creste in conditiile unui sol 
acid); acest lucru va fi dificil de pus in practica si nu ar trebui sa fie necesar acolo unde se iau masuri 
preventive de limitare a concentratiilor maxime din sol. 

Principala ingrijorare a reglementarilor din Romania este monitorizarea si controlul contaminantilor, in special 
a metalelor grele. Reglementarile romanesti actuale sunt conforme, iar in multe cazuri, mult mai stricte decat 
cele ale Directivei CE 86/278/CEE. 

Exista o ingrijorare referitoare la posibile acumulari de elemente potential toxice in sol, fapt ce poate fi posibil 
prin aplicari continue ale namolurilor pe teren, iar concentratiile mari devin toxice pentru plante si animale. In 
orice caz exista mai mult decat suficient teren disponibil pentru folosirea namolului in agricultura, ceea ce 
face ca acest fapt sa nu fie o problema. 

Acolo unde namolul este folosit in agricultura, obiectivul de calitate al mediului este protejarea solului, in 
primul rand pentru a asigura sustenabilitatea productiiilor de recolte si prevenirea riscurilor de toxicitate. 
Limitele maxime ale concentratiilor de metale grele admise in sol sunt stabilite de normele din Romania 
pentru sapte elemente (Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg and Cr), valoriile fiind in conformitate cu cele din Directiva CE 
86/278/CEE. Ordinul 344/708/2004 a stabilit de asemenea ratele de adaugare maxime pentru metale grele 
la aceleasi nivel cu cele ale Directivei CE 86/278/CEE.  
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Ordinul nr. 344/708/2004 descrie criteriile de evaluare pentru stabilirea disponibilitatii solului in a primi namol 
si se bazeaza pe clasificarile referitoare la vulnerabilitatea solului la poluarea cu metale grele; normele nu 
furnizeaza indrumare in ceea ce priveste punerea in practica a acestei clasificari a vulnerabilitatii. 

Tabel 6.1-4 Criterii de evaluarea a pretabilitatii solurilor la  aplicarea namolurilor (OM nr. 344/708/2004) 

Element 
Nivelul de impact 

Excludere 
Nici unul Slab Mediu Ridicat 

Topografia 
terenului 

Foarte usor 
neregulat 

Usor neregulat Moderat 
neregulat 

Destul de 
neregulat 

Extrem de neregulat 

Panta 
terenului 

< 2% 2.1%-5% 5.1%-10% 10.1%-15% > 15.1% 

Structura 
terenului 

Pamant 
nisipos 
decolorat, 
pamant 
mediu - 
granulat, 
pamant 
prafuit 

Pamant nisipos 
neprelucrat, 
pamant mediu - 
nisipos, pamant 
nisipos fin, pamant 
nisipos prafuit, 
pamant mediu  - 
decolorat 

Nisip fin 
argilos, argila 
nisipoasa 

Nisipi argilos 
brut, nisip 
argilos 
mediu, 
pamant 
decolorat 
profuit 

Nisip brut, neprelucrat, 
nisip mediu - granulat, 
nisip fin, argila, argila 
prafuita, argila medie, 
argila fina, roci 
compacte lipite, 
pietrisuri, roci 
compacte aspre, 
depozite organice 

Permeabilitat
ea solului 

Medie Ridicata Scazuta Foarte 
Scazuta 

Extrem De Scazuta, 
Extrem De Ridicata 

Drenarea 
solului 

Bine drenat Drenat moderat - Intens 
drenat 

Foarte prost drenat, 
prost drenat, excesiv 
drenat, insufficient 
drenat 

Riscul de 
eroziune la 
suprafata 

Absent Scazut Moderat 
 

- Ridicat, Foarte Ridicat 

Inundare  Neinundabil Pe tot parcursul 
anului 

- - Inundabil  

Capacitatea 
de apa 
utilizabila 

Ridicata Medie Foarte 
ridicata 

Extreme de 
ridicata 

Foarte scazuta, 
scazuta 

Adancimea 
panzei 
freatice (de 
apa 
subterana) 

Foarte mare Mare Medie Mica 
(structura 
mediu – 
fina) 

superficiala, extreme 
de mica, foarte mica 
(structura bruta) 

Volum edafic Extrem de 
mare, 
excesiv de 
mare 

Foarte mare Mare  Mediu  Extrem de mic, foarte 
mic, mic 

pH > 6.9 6.5-6.8 5.9-6.4 5.5-5.8 < 5.5 

Capacitatea 
de schimb 
cationic 

Medie Ridicata Scazuta Foarte 
ridicata 

Extrem de scazuta, 
foarte scazuta, extrem 
de ridicata 

Incarcatura 
cu metale 
grele 

< 20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% > 80% 

 

6.8.1.2 Controlul folosirii namolului in agricultura  

Responsabilitatea organizarii si punerii in aplicare a reciclarii namolului prin utilizare in agricultura, revine 
producatorului de namol. In orice caz, autoritatile competente, in special autoritatile regionale responsabile 
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cu protectia mediului, apei si agriculturii, au roluri bine definite in avizarea, monitorizarea si inregistrarea 
activitatilor de folosire a namolului.  

Pentru ca namolul sa fie folosit in agricultura, producatorul de namol trebuie:  

 Sa contacteze fermierii pentru a evalua potentialul folosirii namolului pe terenuri agricole  

 Sa identifice agricultorii (utilizatorii finali) si zonele cu terenuri care indeplinesc conditiile necesare 

pentru folosirea namolului, pe baza studiilor pedologice intocmite, la cererea generatorului, de catre 

oficiile teritoriale de studii pedologice si agrochimice;  

 Sa contacteze utilizatorul de namol si sa evalueze posibilitatile de utilizare a namolului;  

 Sa solicite APM emiterea permisului permisul de aplicare in baza autorizatiei de functionare a statiei 

de epurare; cu o luna inainte de perioada in care se doreste folosirea namolului, producatorul de 

namol trebuie sa furnizeze APM urmatoarele informatii: 

o Cantitatea de namol produsa si cantitatea ce se intentioneaza a fi folosita in agricultura;  

o Compozitia namolului;  

o Tipul de tratament aplicat namolului;  

o Informatii referitoare la utilizatorul de namol, locatia terenului pe care va fi aplicat namolul si 

tipul culturii agricole. 

o Perioada probabila de imprastiere 

Producatorul de namol este singurul responsabil pentru asigurarea calitatii si cantitatii namolului, pentru 
organizarea transportului si imprastierea namolului si pentru orice efecte de dupa aplicare asupra mediului si 
sanatatii. O inregistrare a informatiilor relevante despre cantitatea si calitatea namolului si detalii asupra 
fermierului destinatar sau utilizatorului final trebuie sa fie tinuta de catre producatorul de namol pentru a fi 
pusa la dispozitia autoritatilor competente. Producatorul de namol trebuie sa sa realizeze studiul agrochimic 
special de control si monitoring al solului pe care s-a aplicat namolul. 

Monitorizarea si inregistrarea calitatii namolului care trebuiesc realizate de catre producatorul de namol se 
refera numai la pH, umiditate, solidele volatile (pierderile prin calcinare), carbon organic total, azot (N), fosfor 
(P), potasiu (K), zinc (Zn), cupru (Cu), nichel (Ni), cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg) si crom (Cr). 
Costurile obtinerii acestor analize sunt in mod clar in responsabilitatea producatorului de namol. Numarul de 
teste pentru determinarea calitatii namolului depinde de cantitatea de namol ce va fi reciclat. Conform 
reglementarilor, costurile asociate monitorizarilor (pentru sol, apa si recolte) vor fi acoperite de Ministerul 
responsabil. 

Tabel 6.1-5 Numarul de teste necesare pentru namol (OM nr.  344/708/2004) 

Tone de substanta 

uscata folosita in 

agricultura1) 

< 30 30 - 150 151 - 800 
801 – 

1,600 

1,601 – 

3,200 

3,201 – 

6,400 
> 6,400 

Parametrii 

agronomici2) 

2 4 6 9 12 15 18 

Metale grele3) 2 3 4 8 12 15 18 

HAP, PCB, AOX               0/1 1 2 4 6 9 12 

Dioxine 0/1 0/1 1 1 2 3 4 

Nota: 
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1) Tone de substanta uscata inaintea tratarii cu var sau cu lapte de var ori inaintea compostarii.  

2) Substanta uscata, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO.  

3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.  

Fermierul sau utilizatorul final este responsabil pentru incorporarea namolului in sol in aceeasi zi in care este 
livrat/aplicat, acesta fiind obligat sa informeze producatorul de namol/autoritatile relevante despre intentia in 
ceea ce priveste rotatia culturilor si de asemenea sa informeze producatorul de namol daca nu au nevoie de 
namol. 

Sunt doua perioade principale pe parcursul unui an in care namolul poate fi aplicat pe teren: primavara si 
toamna pentru a se corela cu  procesele de insamantare si recoltare a culturilor. Prin urmare, este necesara 
depozitarea namolului pe durata perioadei cand nu se realizeaza incorporarea acestuia in sol. Locatia 
facilitatilor pentru depozitare trebuie sa tina cont de asezarea locuintelor (datorita mustelor si mirosurilor 
neplacute) si de protejarea cursurilor de apa (scurgeri).  

Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe:  

 terenurile folosite pentru pasunat;  

 terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;  

 terenurile destinate culturii legumelor;  

 terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul recoltarii.  

Restrictii specifice legate de reciclarea namolului in agricultura: 

Azotul 

Continutul de azot al namolului se regaseste sub forma de N amoniac si N organic, care este asociat cu 
continutul organic.  In toate regiunile Romaniei, conform OM nr 242/2005, media normei specifice de 
fetilizanti cu azot se situeaza sub 170 kg/ha de N. 

Fosforul 

Fosforul (P) este unul din principalii nutrienti pentru plante. Cantitatea de P din namol este dependenta de 
procesul de tratare. Continutul tipic de fosfat (P2O5) in namolul fermentat este de 5% substanta uscata, iar in 
namolul rezultat prin tratarea biologica de indepartarea a nutrientilor este de 3% substanta uscata. Atunci 
cand pentru indepartarea fosforului din efluentul apelor uzate s-au folosit chimicale, continutul de disponibil 
de fosfor este redus.   

Mai putin de 1% din continutul de fosfor este cu adevarat disponibil pentru plante, cu 10–20% disponibil in 
forme usoare iar restul in forme si mai putin disponibile. Disponibilitatea fosforului anorganic este 
dependenta de nivelul pH-ului, nivelul optim al pH-ului fiind de 6.5–7.0 pentru utilizarea eficienta la culturile 
agricole. 

Sulful, Magneziul si Potasiul 

Acestia sunt trei macro-nutrienti esentiali pentru cresterea plantelor. Avand in vedere ca Romania este 
desemnata ZVN, rata de aplicare a namolului (din punct de vedere al continutului de azot) este limitata la 
170 kg namol/ha/an. Va fi necesare efectuarea unor teste pentru a determina daca sunt necesari fertilizatori 
suplimentari si acest fapt va depinde de caracteristicile solului receptor.  

Compusii organici 
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Compusii organic gasiti, de exemplu, in detergentii din gospodarii si produsele de curatat pot fi periculosi 
pentru sanatate. In viitor poate aparea cerinta de testare a continutului de compusi organici in namol, pentru 
a verifica conformarea la noua legislatie. 

Bariere in reciclarea in agricultura 

Exista o serie de bariere in reciclarea namolului in agricultura si ele vor trebui depasite pentru ca aceasta 
metoda de evacuare a namolului sa fie in intregime folosita. In particular, urmatoarele bariere au fost 
identificate: 

Agricultura se bazeaza pe practici si metode cu tehnologie redusa (fara mecanizare) 

 Utilizarea majoritara a balegarului ca ingrasamant 

 Costuri ridicate ale analizelor pentru namol si sol 

 Reticenta la schimbarea fertilizantului folosit in mod curent 

In aceasta directie, este necesar ca Operatorul Regional sa intreprinda o campanie de promovare a utilizatii 
namolului in agricultura, schimbarea opticii si sa inceapa un program activ pentru reciclarea namolului in 
agricultura. Acest program trebuie sa includa teste de folosire a namolului in agricultura, workshop-uri pentru 
educarea fermierilor si efectuarea de analize/probe cuprinzatoare ale namolului/solului.  

Ordin nr. 242/26.03/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, 
de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de 
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la 
poluarea cu nitrati prevede urmatoarele: pe solurile nisipoase sau cu un profil scurt, Programul de Actiune 
pentru Zone Vulnerabile la Poluarea cu Nitrati impune, in functie de tipul de cultura, conditiile hidro-
meteorologice si vulnerabilitatea naturala a zonei, o perioada inchisa maxima (in perioada 1 august - 1 
februarie) si o perioada minima (1 august - 1 noiembrie), in care nici un fel de ingrasamant organic cum ar fi 
balegarul animalier de consistenta solida, semilichida sau lichida, asternutul de pasare, fractiunea lichida a 
namolului orasenesc, nu poate fi aplicat pe terenurile care nu sunt fanete sau nu sunt semanate cu culturi de 
toamna. Perioada inchisa maxima, pentru terenurile aflate sub fanete sau culturi de toamna este de la 1 
septembrie la 1 februarie si minima de la 15 septembrie la 15 noiembrie. Aceste perioade inchise nu se iau 
in considerare in cazul resturilor vegetale sau a altor tipuri de produse organice reziduale. 

In vederea utilizarii in agricultura  a namolurilor este necesara analizarea urmatoarelor informatii: 

 Identificarea si alegerea  terenurilor  

 Tip de cultura 

 Nutrientii de care cultura are nevoie; 

 Restrictii de aplicare a nitratilor si fosfatilor  

Utilizarea namolurilor in agricultura se bazeaza pe cateva conditii si ipoteze: 

 Conformarea cu cerintele de calitate ale namolurilor prevazute de OM nr. 344/2004;  

 Conformarea cu cerintele de calitate solurilor  si cerintele privind ciclurile de aplicare  a namolurilor 

pe diferite suprafete de teren 

 Conformarea cu cerintele de aplicare a namolurilor   in diferite perioade de timp 

 Monitorizarea acumularilor de metalelor grele in solurile pe care sunt aplicate namoluri   
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Exista o multime de factori care influenteaza disponibilitatea terenurilor care se preteaza la aplicarea 
namolului. Cei mai importanti sunt: 

 Amplasarea in interiorul sau in proximitatea zonelor de protectie pentru captarile de apa destinate 

potabilizarii sau zonelor vulnerabile la nitrati proveniti din surse agricole; 

 Panta terenului – riscul scurgerilor catre sursele de apa de suprafata; problemele de aplicare 

mecanica cresc o data cu cresterea pantei; 

 Textura solului – se evita solurile prea tari sau prea afanate; 

 Compozitia chimica a solului – pH-ul si concentratiile in metale grele sunt factori limitativi conform 

OM nr. 344/2004; 

 Structura fermelor – aplicarea namolului la culturi cu suprafata mare (cu precadere cele din unitatile 

agricole cu personalitate juridica) este, din punct de vedere operational si administrativ, mai simplu si 

usor de realizat decat aplicarea pe o multime de terenuri mici (cu precadere ale fermierilor 

individuali); 

 Tipul de cultura – OM 344/2004 interzice folosirea namolului la culturile de legume si de fructe care 

cresc in arbusti, la vita de vie, pe pasuni si restrictioneaza folosirea namolului in livezi (aplicare cu nu 

mai putin de 10 luni inaintea primei recolte). Namolul poate fi aplicat la toate celelalte culture; 

 Calitatea namolului – conformitatea cu cerintele OM 344/2004. 

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar in baza celor prevazute de OM 344/2004, daca 
namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, numai daca 
namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc minim. 
Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 

6.8.1.3 Protectia surselor de apa 

Folosirea namolului pe terenuri agricole este interzisa sau restrictionata in interiorul sau in apropierea 
zonelor senzitive la poluarea apei. Asemenea zone protejate sunt: 

 zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii; 

 zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; 

 zone sensibile la nutrienti si zonele vulnerabile la nitrati; 

 zone destinate pentru protectia habitatelor si speciilor unde mentinerea sau imbunatatirea starii apei 

este un factor important; 

 zone pentru imbaiere. 

Ordinul nr 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati 
agricole, prezinta  zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati identificate in judetul Cluj. 

In interiorul ZVN folosirea ingrasamintelor si a gunoiului de grajd, inclusiv a namolului de epurare, este 
limitata la maximum 170 kg N/ha pe an. Aceasta limitare nu este o constrangere semnificativa pentru 
folosirea namolului, dar trebuie tinut cont si de aportul in N al celorlalte ingrasaminte (sau gunoi de grajd) 
folosite pe acelasi teren. Ca urmare, folosirea namolului poate fi limitata in zonele cu o crestere intensiva a 
animalelor. 
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6.8.1.4 Panta terenurilor 

Panta terenurilor este legata strans de protejarea surselor de apa, datorita riscurilor potentiale de producere 
a scurgerilor in cazul ploilor puternice. Pamantul cu o panta mai mica de 5% are cel mai mic risc, dar OM nr. 
344/2004 permite aplicarea namolului pe terenuri cu panta de pana la 15%, cu conditia sa nu existe alti 
factori de risc. 

In tabelul urmator se prezinta productia prognozata de namol pentru anul 2018 si ponderea terenurilor 
necesare aplicarii in Judetul Cluj si care corespund utilizarii agricole a namolurilor, dupa panta, conform 
Strategie Nationale. 

Se considera ca pana in anul 2018 toate SEAU indeplinesc tintele stabilite prin Tratatul de Aderare la UE 
pentru colectarea si tratarea apelor uzate pentru aglomerarile urbane stabilite. 

Tabel 6.1-6 Suprafata terenurilor arabile pe care se poate folosi namolul ca fertilizator – judetul Cluj - anul 

2018 

 

Productia 
prognozata 
de namol in 
2018 
(t SU/an) 

 
Total 
suprafata 
(ha) 

Suprafata 
arabila (ha) 

Terenul 
necesar 
aplicarii 
namolului 
la 5 t SU/an 
(ha/an) 

Terenuri cu 
Panta ≤5% 
(ha) 

Terenuri cu  
Panta ≤10% 
(ha) 

Judetul  Cluj 12.523 667.126 155.845 2.505 32.476 140.086 

Sursa: Strategia nationala de gestionare a namolurilor 

Se poate observa ca in judetul Cluj ponderea terenurilor pe care se pot aplica namoluri avand in vedere 
cerintele referitoare la panta terenurilor este destul de mare. 

6.8.1.5 Calitatea solului 

OM 344/2004 stabileste limitele maxime ale concentrarilor metalelor grele din soluri, peste care nu poate fi 
aplicat namolul si permite aplicarea namolului pe solurile care au un pH de 6,5 sau mai mare.  

Valoarea pH-ului solului este un factor important pentru stabilirea daca terenurile sunt potrivite pentru 
aplicarea namolului. In OM nr. 344/2004, Romania a ales o limita a valorii pH-ului mult mai restrictiva decat 
in celelalte tari din UE si ca urmare namolul poate fi aplicat numai pe solurile care au o valoare a pH de cel 
putin 6,5. 

In judetul Cluj calitatea solului a fost influentata de activitatile anterioare din zona, cum ar fi: activitatile 
agricole din trecut care au necesitat aplicarea de ingrasaminte pe sol si alte surse generatoare de pulberi si 
poluanti chimici (trafic rutier, ardere combustibili, activitati industriale, depozitarea deseurilor, dupa caz). 

Exista situatii in care aceeasi suprafata de teren este afectata din mai multe cauze. Calitatea solurilor este 
afectata atat din motive antropice cat si din cauze naturale. Avand in vedere specificul poluarii chimice a 
solului se poate evidentia caracterul cumulativ si remanent al poluarii acestui factor de mediu. 

In cadrul strategiei nationale a fost efectuata o evaluare a zonelor de terenuri arabile cu soluri avand un pH ≥ 
6,5 iar rezultatele sunt prezentate in Tabelul urmator: 

Tabel 6.1-7 Suprafetele de teren arabil care corespund dupa panta solului derivate din GIS (ha) 

Judetul 
Total 
suprafat
a 

Suprafata 
arabila 

pH ≥6.5(ha) pH ≥6.0(ha) 

Cluj 667.126 155.845 115.110 133.142 

Sursa: Strategia nationala de gestionare a namolurilor 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 495 / 1110 

 

In Judetul Cluj disponibilitatea terenurilor pentru aplicarea namolului in functie de valoarea pH-ului este 
mare.   

6.8.1.6 Marimea fermelor 

Marimea fermelor si a campurilor cultivate este un factor operational important pentru producatorii de namol 
de epurare deoarece este mult mai usoara aplicarea namolului in ferme mari, cu mari suprafete cultivate, 
decat intr-o multime de ferme mici, cu suprafete reduse.  

Se  considera ca suprafata a unei exploatatii agricole individuale,  optima pentru aplicarea namolurilor, 
avand in vedere procesul de aplicare, obtinerrea avizelor, costurile de aplicare a namolurilor, este de 20 ha. 
Aceasta marime a exploatatiilor este considerata ca suprafata minima pe care se poate aplica namolul in 
exploatatiile individuale.  

Marimea foarte redusa a campurilor cultivate le face in general impracticabile aplicarii mecanice a namolului.  

In consecinta, dezvoltarea utilizarii namolului de epurare in agricultura este centrata pe marile unitati agricole 
cu personalitate juridica.  

Tabel 6.1-8 Ponderea exploatatiilor individuale si a unitatilor agricole cu personalitate juridica pe 

numarul si suprafata fermelor  

Judetul 

Exploatatii individuale Unitati agricole cu personalitate juridica 

% numarul 
fermelor 

% suprafata 
agricola 

Marimea medie 
a fermei (ha) 

% numarul 
fermelor 

% suprafata 
agricola 

Marimea medie 
a fermei (ha) 

Cluj 
99,4 54,65 1,8 0,6 45,35 246 

 Sursa: Recensamantul general agricol, Institutul National de Statistica 

 Tabel 6.1-9  Numarul si suprafata exploatatiilor individuale si unitatilor agricole cu personalitate 

juridica avand mai mult de 20 ha  

Judetul 

Exploatatii individuale >20 ha Unitati cu personalitate juridica >20 ha 

Nr. 
ferm
e 

% din 
total 
numar 
ferme 

Supraf. 
fermei 
(ha) 

% din total 
supraf. 
agricola 
(ha) 

Nr. 
ferm
e 

% din 
total 
numar 
ferme 

Supraf. 
fermei 

(ha) 

% din total 
supraf. 
agricola (ha) 

Cluj 222 0,18 8.809 2,17 185 0,15 181.581 44,76 

Sursa: Recensamantul general agricol, Institutul National de Statistica  

6.8.1.7 Tipuri de culturi 

OM 344/2004 interzice folosirea namolului la culturile de legume si de fructe care cresc in arbusti, la vita de 
vie, pe pasuni si restrictioneaza folosirea namolului in livezi (aplicare cu nu mai putin de 10 luni inaintea 
primei recolte). Namolul poate fi aplicat la toate celelalte culturi.. 

Dupa cum a fost prezentat mai sus, aplicarea namolului in exploatatiile individuale prezinta dificultati. Desi 
ponderea culturilor care se preteaza la aplicarea namolurilor in exploatatiile individuale este mai mare decat 
cea din unitatile agricole cu personalitate juridica (67% fata de 49%), marimea foarte redusa a campurilor 
cultivate le face in general impracticabile aplicarii mecanice a namolului.  

In consecinta, dezvoltarea utilizarii namolului de epurare in agricultura este centrata pe marile unitati agricole 
cu personalitate juridica care cultiva plante ce se preteaza a aplicarea namolului.  
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Tabel 6.1-10 Suprafetele culturilor din unitatile agricole cu personalitate juridica (ha) 

Judetul Toate culturile (ha) 
Culturile ce 
corespund  
OM 344/2004 (ha) 

Cluj 
184.006 24.150 

                         Sursa: Recensamantul general agricol, Institutul National de Statistica  

6.8.1.8 Estimarea suprafetelor de teren agricol potential adecvat pentru aplicarea namolului din judetul 
Cluj 

Criteriile adoptate pentru a estima suprafetele de terenuri agricole potential potrivite pentru aplicarea 
namolului sunt urmatoarele: 

 Exploatatii agricole mai mari de 20 ha (fermele individuale sunt practic excluse ca fiind nepotrivite 

pentru aplicarea namolului); 

 Culturi cultivate de exploatatiile agricole adecvate aplicarii namolului (culturi de camp si culturi 

permanente asa cum sunt definite de OM 344/2004); 

 Terenuri cu o panta ≤ 5% si ≤10% pentru a determina senzitivitatea acestui factor asupra 

suprafetelor de teren potential potrivite aplicarii namolului; cea mai mare panta selectata ramane sub 

maximum 15%, valoare care este de OM 344/2004. Asa cum arata si Tabelul 3.1, suprafata 

terenurilor potential adecvate aplicarii namolului este substantial mai mare pentru terenurile avand 

panta ≤10% fata de cele cu panta ≤ 5%; 

 Valorile pH-ului solului ≥ 6.5 si ≥ 6.0 pentru a determina senzitivitatea acestui factor asupra 

suprafetelor de teren potential potrivite aplicarii namolul.  

In cadrul Strategiei Nationale  de gestionare a  namolurilor s-a realizat o evaluare a suprafetele de teren din 
judetul Cluj care indeplinesc cerintele limitarilor privind pH-ul si privind panta,  determinate cu ajutorul GIS. 

Suprafetele astfel determinate de GIS la nivel judetean au fost ajustate pentru a tine seama de proportia 
culturilor din exploatatiile agricole mai mari de 20 ha din fiecare judet (numai culturi de camp si culturi cu 
arbori fructiferi pereni) care sunt adecvate aplicarii namolului. 

Determinarile GIS dovedesc ca suprafetele de teren agricol cu panta ≤10% si pH ≥6,5 sunt substantial mai 
mari decat cele cu panta ≤5% si pH ≥6,5. Pentru terenuri cu panta ≤10%, daca valoarea minima admisa a 
pH-ului solului este redusa la 6,0, suprafetele adecvate aplicarii namolului se maresc substantial. 

Tabel 6.1-11 Productia prognozata de namol si ponderea terenului necesar aplicarii in judetul Cluj 

Judetul 

Productia 
prognozata de 
namol in 2018 

(t SU/an) 

Terenul necesar 
aplicarii namolului 

la 5 t SU/an 
(ha/an) 

Ponderea terenului necesar avand: 

panta ≤10% & pH 
≥6.5 
(%) 

panta ≤10% & pH 
≥6.0 
(%) 

Cluj 12.523 2.505 15,7 13,4 

 

Tabel 6.1-12 Suprafetele de teren potential adecvat utilizarii namolului din unitatile agricole cu personalitate 

juridica >20 ha, din punct de vedere al pantei, PH-ului, marimei fermei si tipului de cultura, judetul Cluj.  
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Judetul 

Productia 
prognozata 
de namol in 

2018 
(t SU/an) 

Terenul 
necesar 
aplicarii 

namolului la 
5t SU/an 
(ha/an) 

Teren cu panta  
<5% si pH >6.5 (ha) 

Teren cu panta  
<10% si pH >6.5 (ha) 

Teren cu 
panta <10%  
si pH >6.0 

(ha) 

Cluj 12.523 2.505  3.193 15.929 18.687 

Sursa: Recensamantul general agricol, Institutul National de Statistica/ Strategia nationala de gestionare a 
namolurilor  

In total in judetul Cluj, conform analizei efectuate in cadrul Strategiei nationale de gestionare a 
namolurilor,   a fost estimate o suprafata de 19122ha de terenuri adecvate utilizarii in agricultura, din 
punct de vedere al pantei, PH-ului, marimei fermei si tipului de cultura.  

Operatorul CAA incheiat un contract pe o perioada de 3 ani pentru preluarea si utilizarea ca fertilizant pe 
terenurile agricole a unei cantitati de cca  2500 – 3000 tone de namol pe an.  

Se aprecieaza ca utilizarea in agricultura reprezinta o optiune strategica pentru valorificarea namolurilor 
provenite de la statia de epurare Turda-Campia Turzii si va fi analizata in cadrul Analizei de optiuni.   

6.8.1.9 Perioada de aplicare 

Perioada de timp pentru aplicarea biosolidelor ar trebuii să țină cont de necesitatea de a atinge beneficiul 
maxim în ceea ce privește dezvoltarea proprietăților solului și/sau a necesarului vegetației, reducând riscul 
potențial de solubilizare.  În acest sens trebuie luate în considerare următoarele: 

 precipitații (ploaie sau ninsoare); 

 sezonul de aplicare;  

 umiditatea solului;  

 gradul de mineralizare.  

Este esențial ca nămolul să fie aplicat în momentul în care culturile au cel mai ridicat potențial de absorbție 
al nutrienților pentru a reduce efectele de scurgere.  

Precipitațiile cresc mobilitatea apei prin porii solului, ceea ce va conduce la scurgerea biosolidelor, mai ales 
în perioada cu ploi torențiale. Aplicarea de biosolide pe zăpadă crește de asemenea riscul de scurgere al 
nutrienților și ar trebui evitată.  

Având în vedere rezervele prezentate anterior, aplicarea se poate face în orice moment al anului dacă este 
fizic posibil să fie accesat terenul și să fie aplicat nămolul. Aplicarea în momentele nepotrivite poate conduce 
la compactarea solului și la distrugerea structurii acestuia, reducerea infiltrării, băltirea apei la suprafața 
solului și apariția unor condiții anaerobe, situații ce trebuie evitate indiferent de circumstanțe. 

6.8.2 Silvicultura 

Potentialul folosirii namolului in silvicultura 

Având în vedere faptul că pădurile sunt în general plantate în soluri sărace, cresterea pomilor este limitată 
de lipsa nitrienților. În consecință, nămolul este o bună sursă de nutrienți și substanță organică. În aceste 
circumstanțe, pădurile sunt o destinație adecvată pentru utilizarea biosolidelor, biosolidele reprezentând o 
alternativă eficientă pentru îngrășămintele tradiționale utilizate în păduri. Aplicarea namolurilor/biosolidelor în 
păduri este fezabilă în cazul pepinierelor de copaci cu scop comercial, păduri aparținând statului și păduri 
private. 

Potentialul folosirii namolului in silvicultura este limitat deoarece:  
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 Terenul are adesea pante abrupte care il fac impracticabil utilizarii namolului datorita riscurilor 

scurgerilor si creeaza probleme practice de acces pentru imprastierea namolului; 

 Aplicarea namolului in padurile naturale nu este acceptata pentru a proteja biodiversitatea si pentru 

a nu afecta sanatatea publica (culesul fructelor salbatice) 

Singura oportunitate de aplicare a namolului in silvicultura este in timpul plantarii copacilor, cand aplicarea 
se face manual sau, daca solul o permite, mecanic. Utilizarea namolului la plantarea puietilor are beneficii 
semnificative pentru supravietuirea si cresterea copacilor si poate fi un important factor de succes pentru 
realizarea noilor plantatii, cu deosebire cand solul este sarac iar terenul este degradat de eroziune. Aplicarea 
namolului de epurare stabilizat pe terenurile forestiere este posibila sub diferite forme (ex. lichid, turta, uscat 
termic, compostat) in functie de conditiile specifice ale plantatiei. 

Experiența europeană a demonstrat că, atunci când nămolul este utilizat în păduri, crește rata de infiltrații, 
care reduce alunecările de teren și băltirile, oferind de asemenea cantități mari de substanțe organice care 
imobilizează metalele în nămol. Sistemul de rădăcini perene ale pădurilor permit aplicarea pe tot parcursul 
anului în zonele cu climat temperat. 

Un avantaj major al utilizării biosolidelor în silvicultură față de utilizarea în agricultură este faptul că impactul 
asupra lanțului alimentar uman este foarte improbabil. 

Fertilizarea pădurilor poate interveni asupra mai multor tipuri de sol silvic, printre care păduri existente, 
plantații noi de păduri sau pentru culturi energetice. 

Principala preocupare de mediu și sănătate a populației legată de utilizarea în silvicultură este contaminarea 
surselor de apă cu nitrați, care poate fi prevenită prin limitarea ciclurilor de aplicare a biosolidelor.   

Alte preocupări de mediu care necesită o atenție și un management deosebit se referă la posibilitatea de 
apariție a inundațiilor și contaminare a surselor de apă, având în vedere faptul că de obicei pădurile se află 
în zonele în care există fronturi de captare a apei. Mobilitatea sporită a metalelor prin soluri acide montane 
este o alta problemă de mediu, dar în ambele situații impactul asupra mediului poate fi prevenit prin limitarea 
utilizării biosolidelor. 

Deoarece utilizarea namolului in silvicultura este o oportunitate unica limitata la plantarea copacilor, 
estimarea potentialului utilizarii namolului este o operatie dificila, care depinde de:  

 Acceptarea de catre Regia Nationala a Padurilor si de catre proprietarii de paduri a folosirii 

namolului. Deoarece in Romania nu a mai fost folosit namolul in acest scop, este greu de prevazut 

raspunsul factorilor de decizie; 

 Amplasamentul, momentul si continuitatea programelor de plantare a copacilor precum si distantele 

fata de SEAU; 

 Adecvarea diferitelor zone din punctul de vedere al problemelor de protectie a mediului, in particular 

riscul scurgerilor de suprafata;  

 Posibilitatea de a aplica efectiv namolul in conditiile in care multe zone au pante accentuate care fac 

impracticabila aplicarea mecanica. 

Ca urmare, se poate conchide ca exista oportunitati periodice pentru folosirea namolului in programele de 
impaduriri. Toate cerintele enuntate anterior trebuie sa fie satisfacute. Ca rezultat, folosirea namolului in 
agricultura nu este privita drept o componenta a strategiei de gestionare a namolului de epurare, dar trebuie 
incurajata de cate ori apar oportunitati adecvate. 

6.8.3 Reabilitarea calitatii terenurilor degradate si contaminate 
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Beneficiile utilizarii namolului in reabilitarea calitatii terenurilor abandonate si degradate sunt cunoscute si 
aplicari masive de namol sunt necesare pentru a se obtine o vegetatie durabila pe asemenea zone, 
caracterizate in general prin lipsa stratului superficial de sol util.  

Imbunătățirile funciare definesc activitatea de regenerare a terenurilor afectate sau marginale, cu scopul a a 
Biosolidele adăugate terenurilor nisipoase, în special, măresc gradul de umiditate disponibil plantelor și 
reduc necesitatea de irigare. În solurile argiloase grele texturate, adăugarea de materie organică crește 
gradul de permeabilitate al apei și al aerului, mărind astfel nivelul de infiltrare al apei în adâncime și 
minimizând alunecarea pe suprafața solului. Ca urmare, solul are o capacitate de stocare a apei mai ridicată. 
În ceea ce privește utilizarea nămolului în cazul solurilor argiloase, s-a demonstrat de asemenea că reduce 
gradul de compactare (reduce densitatea straturilor), contribuind astfel la dezvoltarea suplimentară a 
rădăcinilor în adâncime.sigura respectarea reglementărilor și/sau a imbunătăți aspectul estetic. 

Zonele de teren afectat care pot beneficia de regenerare sunt acelea afectate de activitatea de  explorare în 
carieră, de exemplu a argilei, pietrișului, nisipului, pietrei, fosfatului, cărbunilor sau orice alte operațiuni de 
mină. Pot beneficia și acele terenuri utilizate ca și zone de construcții ( ex.: gropi de împrumut etc.) și alte 
zone unde au fost executate lucrări de dragare sau a fost depozitată cenușă. Alte posibile țințe pentru 
regenerare pot fi zonele de defrișate sau pădurile arse,  zonele de nisip mișcător sau zonele de depozitare 
de deșeuri unde nămolul poate fi utilizat pentru a acoperi.  

În general, terenurile afectate sunt dificil de regenerat din cauza mediului dur pentru germinarea semințelor 
și creșterea plantelor. Pentru a remedia astfel de condiții dure sunt necesare cantități mari de var, substanțe 
de ameliorare a terenului și îngrășăminte chimice, dar presupun un cost ridicat pentru proprietar. Utilizarea 
biosolidelor în astfel de situații reprezintă o alternativă low-cost. 

Tipurile de terenuri a caror calitate trebuie reabilitata sunt de obicei: fostele zone industriale, depozitele de 
deseuri miniere, carierele si gropile de gunoi inchise. Industriile extractive care sunt in functiune precum si 
operatiile de gestionare a deseurilor au obligatia legala de a reface terenurile atunci cand activitatile 
inceteaza. 

Reabilitarea unor suprafete intinse de depozite pentru reziduurile miniere este o prioritate redusa pentru ca 
sunt afectate fonduri limitate in acest scop.  

Utilizarea namolului in acest scop este o oportunitate care apare o singura data si presupune folosirea unor 
mari cantitati de namol acumulat in acele SEAU care sunt amplasate la distanta de transport economica.  

Mici oportunitati de reabilitare a calitatii terenurilor vor aparea in fiecare judet datorita inchiderii depozitelor  
de deseuri industriale sau domestice si, in viitor, inchiderii progresive a noilor depozite ecologice de deseuri. 

Suprafetele acestor depozite sunt in general mici si limiteaza utilizarea unor cantitati importante de namol.  

Utilizarea namolului pe terenurile reabilitate ca si adjuvant de crestere pentru plante, flori, culturi, 
insamantare sau cultivarea gazonului ar putea fi evidentiata la o scara mai mica insa cu un impact scazut la 
nivelul strategiei nationale. 

6.8.4 Depozite ecologice de deseuri 

In judetul Cluj este in implementare proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor: prin care 
urmeza sa se construiasca un depozit de deseuri conform  aplasat in localitatea Feleacu, care urmeaza sa  
deservesca intregul judet.  

Depozitul conform este proiectat cu o capacitate totală de circa 6,9 milioane mc, din care prima celulă are o 
capacitate depozitare deşeuri de cca 1.350.556 mc. Perioada totală de viaţă estimată pentru depozit este de 
24 ani, din care prima celula 5 ani.  

Zona de depozitare se va imparti in 2 celule. In prima faza se va construi Celula nr. I a depozitului. Dupa 
umplerea acesteia, cand se va atinge cota finala a straturilor de deseuri aceasta se va acoperi si 
impermeabiliza. 
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 Modul de realizare a depozitarii deseurilor nepericuloase se va face prin realizarea unor celule zilnice care 
se vor compacta prin intermediul compactoarelor picior de oaie si acoperi ulterior cu pamant sau compost.  

Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitarea deseurilor prevede un 
continut minim de 35% de substanta uscata pentru namolul eliminat in depozite de deseuri. De asemenea in 
conformitate OM 757/2004,  namolurile care se depun in depozitele de deseuri  clasa B trebuie amestecate 
cu deseurile menajere in proportie de 1:10.   

La dimensionarea depozitului s-a avut in vederea posibilitatea depozitatarii a cca 20.000 – 22.000 tone/an cu 
min. 35 % substanță uscată namol provennit de la statiile de epurare din judetul Cluj; avand in vedere ca 
populatia judetului Cluj este de circa 650000 locuitori, cantiatea de namol generata, la finalul perioadei  de 
conformare (anul 2018), depaseste cantitatea de namol ce ar putea fi depozitata in depozitul de deseuri 
Feleacu. De asemenea,  la evaluarea optiunii de eliminarea a namolurilor se va avea in vedere ca acesta 
optiune reprezinta ultima prioritate in ierarhia deseurilor, conform legislatiei si politicii in materie de prevenire 
a generarii si gestionarii deseurilor, dupa prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte operaţiuni de 
valorificare, de exemplu valorificarea energetică.   

Pentru acoperirea celulelor zilnice de depozitare s-a estimat a fi necesara o cantitate de cca 40000 mc/an 
material de acoperire.   

Namolul stabilizat ar putea fi utilizat in amestec cu alte agregate, ca inlocuitor al materialelor de acoperire a 
celulelor zilnice de depozitare  traditionale; de asemenea namolul poate fi utilizat pentru aportul de nutrienti 
pentru cresterea vegetatiei si reducerea eroziunii staturilor de acoperire a celulelor de depozitare. Atunci 
când este utilizat ca material de acoperire a celulelor zilnice, nămolul trebuie amestecat cu ciment, argila, 
zgură, deseuri mineralizate și deșeuri din construcții.  

Pentru a fi utilizat la acoperirea celulelor de depozitare amestecul de material de acoperire trebuie sa aiba o 
conductivitate hidraulica, conform literaturii de specialitate, de cca 1.0 × 10−4 cm/s and 1.0 × 10−5 cm/s, 
avand in vedere ca materialul  utilizat trebuie sa fie suficient de permeabil pentru ca levigatul din straturile 
superioarea si ploaie sa se poata infiltra in masa de deseuri.  

Avand in vedere ca depozitul de deseuri nu este finalizat si luand in considerare dificultatile tehnice si 
institutionale privind utilizarea namolului ca material de acoperire, acesta optiune nu va fi analizata in cadrul 
analiza de optiunii pentru CAA Turda.    

De asemenea, avand in vedere ca optiunea de depozitare a namolurilor este ultima optiune in ierarhia 
deseurilor  si faptul ca  incepand cu anul 2017  s-a introdus taxa de depozitare in valoare de 80 lei in anul 
2017 si 120 lei incepand cu anul 2018, optiunea de depozitare nu a fost luata in cadrul analizei de optiuni.  

In conformitate cu Strategia nationala de gestionare a namolurilor, eliminarea namolului in depozitele de 
deseuri este privita ca si optiune ultima, legislatia europena restrictioneaza progresiv depozitarea deseurilor 
organice. Noua legislatie a deseurilor in Romania stabileste un obiectiv ce presupune reducerea cu 50% a 
eliminarii deseurilor in depozitele de deseuri pana in 2020, aspect ce va avea influenta asupra costurilor 
depozitarii namolului in depozitele de deseuri. 

6.8.5 Co-procesarea namolurilor in cadrul fabricilor de ciment 

 
Conform Strategiei nationale de gestionare a namolurilor, 53% din namolurile generate in regiunea Nord 
Vest  urmeaza sa fie co-procesate la Fabricile de Ciment sau incinerate in incineratoare de namoluri.  

In judetul Cluj nu exista incineratoare de namoluri, co-incineratoare de deseuri sau fabrici de ciment.  

Cea mai apropiata fabrica de ciment de SEAU Campia Turzii, dotata cu un cuptor pentru producerea 
clincherului in care namolurile de epurare pot fi co-procesate, este aplasata in Alesd, judetul  Bihor, la o 
distanta de 145 km.   

Pentru  a putea fi co-procesat namolul de la SEAU Turda Campia Turzii trebuie uscat in scopul reducerii 
umiditatii de la cca 75%  la 8-10%. 
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Namolul urmeaza sa fie co-procesat in cuptoare rotative de producere a clincherului de ciment cu o 
capacitate de productie de 4650 t/zi;  

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti avand codul 19 18 05  sunt mentionate in  Anexa 1 - Lista 
deseurilor solide si semisolide care pot fi acceptate la coincinerare din  Autorizatia integrata de mediu;  

In conformitate cu Autorizatia integrata de mediu, namolurile co-procesate in scopul valorificarii materiale si 
energetice vor fi receptionate  de catre operator in conformitate cu prevederile OM. 756/2004 pentru 
aprobarea Normativului tehnic  pentru incinerarea deseurilor si a HG nr 128/2002 privind incinerarea 
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si procedurile din Sistemul de Management Integrat al 
Operatorului; SC Holcim SA va aplica procedura de recepţie a deşeurilor care prevede conţinutul maxim 
admis de substanţe poluante în deşeurile acceptate pentru co-procesare;  

SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 30.10.2007, 
revizuita in data de 12.11.32012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, conform careia 
Societatea va desfasura activitati specifice de productie de cimentului si valorificarea materiala si energetica 
a deseurilor prin co-procesare in procesul de fabricare a cimentului, extractie de calcar si marna, captare, 
tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor uzate  (Cod CAEN activitatea 2351 Fabricarea 
cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor  si  activitatea 3821 Tratarea si 
eliminarea deseurilor nepericuloase);  

Conform Autorizatiei integrate de mediu, pentru co-procesarea deseurilor (inclusiv a namolurilor)  pe 
amplasament exista urmatoarele facilitati  pentru alimentarea si coprocesarea deseurilor solide si/sau 
semisolide la capul rece al  cumptorului de clincher: 

 platforma special amenajata pentru stocarea deseurilor care urmeaza  sa fie co-procesate cu 
capacitatea de 45000 t/an si suprafata de depozitare de 1200 mp; 

 instalatie de alimentare pentru co-procesare a deseurilor solide si/sau semisolide, dotata cu 
platforma de  stocare deseuri solide (2500 pm), transportoare si sistem de alimentare deseuri – 
palnie metalica cu trei clapeti, cu capacitatea de 4t/ora; 

 cuptor rotativ cu capacitatea de productie de 4650 t/zi dotat cu arzător mixt cu nivel redus de NOx tip 
FL Smith;  

 capacitatea de co-procesare a deseurilor  este de 30000t/an deseuri solide si semisolide la capul 
rece al cuptorului; 

 pentru retinerea noxelor instalatia este dotata cu  fitru cu saci, gazele fiind eliminate printr-un cos de 
dispersie cu inaltimea de 90 m; eliminarea gazelor se va realiza cu respectarea valorilor limita de 
emisie prevazute de HG nr 128/2002, privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare  si ale Autorizatiei integrata de mediu;  

Acesta optiune va fi analizata in cadrul Analizei de optiuni. 

6.8.6 Compostarea namolului 

Compostarea este o metoda biochimica de stabilizare a namolurilor din apele uzate pentru a putea fi folosite 
ca produse de imbunatatire a calitatii solurilor. Se poate folosi ca ingrasamant in agricultura, pentru controlul 
eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea pamantului. 

Procesul de compostare implica distrugerea complexa a substantelor organice cu formarea de acid humic si 

compost. Procesul se bazeaza pe pe degradarea  aerobica o materiei organice. In esenta,  activitatea 

microorganismelor cauzeaza o crestere a temperaturii ce produce o distrugere a agentilor patogeni si 

eliberarea  de energie, CO2, H2O, NH3 cu consumul oxigenului.  

Microorganismele implicate in procesul de compostare sunt bacteriile, actinomycetes si ciupercile. Bacteriile 

sunt responsabile pentru distrugerea unei parti semnificative de material organic. Initial, la temperaturi 
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mezofile (< 40°C), ele metabolizeaza carbohidratii, zaharurile si proteinele. La temperaturi termofile (mai 

mari de 40°C), bacteriile descompun proteinele, lipidele, si fractiunile de semiceluloza. Acestea sunt 

responsabile pentru energia produsa pentru incalzire. Ciupercile sunt prezente atat la temperatura mezofila 

cat si la temperatura termofila si se gasesc pe partile exterioare ale gramezilor compostate. 

Procesul de compostare cuprinde 3 etape asociate cu temperatura: activitate la temperatura mezofila, la 

temperatura termofila si la temperatura scazuta (de racire). In activitatea mezofila, temperatura creste de la 

temperatura mediului ambiant pana la 40°C, cu aparitia de ciuperci si bacterii. In perioada termofila 

temperatura creste pana la 70°C, iar microorganismele existente sunt inlocuite cu bacterii termofile, 

actinomycete si ciuperci termofile. La temperatura termofila are loc reducere semnificativa a substantelor 

organice. Etapa de racire este caracterizata prin reducerea activitatii microorganismelor si inlocuirea 

organismelor termofile cu cele mezofile. In aceasta etapa are loc evaporarea apei din materialul compostat, 

stabilizarea pH-ului si formarea acizilor humici. 

Microorganismele folosesc carbon si azot in proportii fixate de catre compozitia biomasei microbiene. 

Raportul ideal de carbon la azot variaza intre 25:1 si 35:1. 

Materialul de umplutura echilibreaza continutul de materii solide al amestecului, asigura o sursa 

suplimentara de carbon pentru a ajusta raportul carbon/azot si balanta energetica, si asigura integritatea 

structurala pentru a mentine porozitatea amestecului. Materialul de umplutura poate fi constituit din resturi 

vegetale din agricultura (paie, tulpini de floarea soarelui, coceni de porumb), deseuri verzi orasenesti sau  

materiale rezultate de la prelucrarea lemnului. 

Procesul de compostare aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea 

temperaturii necesare distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in 

timpul procesului. 

Aerarea are rolul de a  scade temperatura si vaporii de apa si aprovizioneaza cu oxigen microorganismele. 

In timp ce debitul de aer insuflat este crescut intr-un sistem de aerare fortat, temperatura ce se acumuleaza 

scade si debitul de vapori de apa evacuati creste. Fara o aerare suficienta, temperatura ce se acumuleaza 

poate depasi 70°C, ceea ce este in detrimentul activitatii microbiene. 

Temperatura optima pentru degradarea substantelor volatile variaza intre 40-50°C. Temperatura de 40-50°C 

este optima pentru indepartarea vaporilor de apa, deoarece debitul ridicat de aer insuflat este necesar 

pentru a mentine temperaturi scazute pentru un proces cu activitate ridicata. 

Organismele patogene ce se gasesc in apele uzate se impart in cinci grupe: bacteriile, virusii, protozoa 

cystis, viermii parazitari si ciuperci. Temperatura ridicata este una dintre metodele de distrugere a agentilor 

patogeni. Compostarea in cazul in care temperatura atinge pe cea termofila, trebuie sa elimine practic toate 

organismele patogene virale, bacteriene si parazitare. 

Uscarea: Vaporii de apa sunt indepartati in timpul compostarii avand loc o crestere a continutului de materii 

solide din amestec de 40% - 55% si  faciliteaza sitarea  in conditii optime.  Uscarea are loc prin prevederea 

unei aerari suficiente si a unei amestecari care sa indeparteze vaporii de apa. 

Rafinarea este a utilizata pentru a realiza materialul compostat comerciabil. Dimensiunile particulelor din 

produsul final variaza intre 6 si 25 mm. 

In judetul Cluj nu exista  instalatii de compostare a namolurilor.  

In cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor  se va construi o statie de tratare-mecano-biologica 
a deseuri menajere cu capacitatea de 206000 tone/an pentru tratarea si inertizarea fractiei umede colectata 
selectiv din deseurile menajere. Materialul obtinut se va depozita in depozitul de deseuri. 

De asemenea, in cadrul Statiei de tratare mecano-biologica  se va organiza un flux separat pentru deşeurile 
preponderent organice (parcuri, gradini deseuri vegetale de la restaurnate si cantine, astfel încât să fie 
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tratate în brazde separate de celelalte deşeuri reziduale cu conţinut biodegradabil, cu obţinerea unui 
compost de bună calitate, valorificabil în agricultură. 

In scopul analizei posibilitatii compostarii namolurilor impreuna cu deseurile verzi municipale s-au avut in 
vedere: capacitatea statiei de de tratare mecano-biologica  din cadrul Depozitului de deseuri, posibilitatile de 
extindere a avesteia, aranjamentele institutionale necesare si faptul ca statia va fi realizata din fonduri 
structurale, prin POS Mediu.  

Avand in vedere posibilitatile limitate de extindere ale statiei de de tratare mecano-biologica  din cadrul 
Depozitului de deseuri, datorita lipsei de spatiu si dificultatile de natura institutionala, in cadrul analizei de 
optiuni nu va fi luata in calcul posibilitatea compostarii namolurilor impreuna cu deseurile verzi municipale la 
statia de tratare mecano-bilogica din cadrul CMID Cluj.  

Avand in vedere potentialul agricol al Judetului Cluj, in cadrul analizei de optiuni s-a luat in considerare 
construirea unei statii de compostare in cadrul statiei de epurare Campia Turzii.  

6.9 GESTIONAREA  CURENTA A NAMOLURILOR IN CADRUL CAA 

In prezent in cadrul SC CAA este in implementare Strategia privind managementul namolurilor care  prevede 
urmatoarele optiuni de gestionare a anmolurilor: 

 pe termen scurt si mediu (2014-2021) namolurile obtinute de la statia  de epurare Turda –Campia 
Turzii vor fi depozitate in depozitul de deseuri si valorificate in agricultura 

 pe termen lung  (dupa 2021), namolurile provenite de la Statia de Epurare studiata ar putea fi arse 
in cuptoarele de la fabrica de ciment Holcim Turda  

 valorificarea namolurilor in agricultura/silvicultura in concordanta cu prevederile ORDINULUI nr. 344 
din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (daca se gasesc doritori) pe termen 
scurt, mediu si lung. 

Sintetizat, Strategia de gestionare a namolurilor stabilita de CAA este  urmatoarea:  

 
 TERMEN SCURT SI MEDIU  

(2014-2021)  
TERMEN LUNG  
(dupa 2020)  

SEAU Campia Turzii  Depozit ecologic  
Agricultura  

Uscare si ardere in cuptoarele 
fabricii de ciment Holcim  

 

Managementul actual al namolurilor si reziduurilor 

In prezent namolurile generate in cadrul SEAU Campia Turzii sunt valorificate ca fertilizant in agricultura. 
Compania de Apa Aries a incheiat  un contract pe o perioada de 3 ani (noiembrie 2016- noiembrie  2019) 
prentru preluarea unei cantitati de cca 2500-3000 tone namol anual. Conform contractului, aplicarea 
namolurilor se va realiza cu respectarea prevederilor OM nr 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 
Contractul este prezentat in anexa 13 la Studiul de Fezabilitate. 

In anul 2016  in cadrul SEAU Campia Turzii a fost generate o cantitate de cca 3500 mc namol (35% SU).  

Namolurile rezultatele de la SEAU Luncani (1000l.e) sunt transportate la depozitele de deseuri conforme. 
SEAU Tritenii de Jos nu este in operare.   

Reziduurile de Ia statiile de epurare sunt eliminate dupa cum urmeaza: 

 Reziduuri de la gratare eliminate in depozite de deseuri nepericuloase.  

 Grasimile: la ora actuala, grasimile generate la statia de epurare Campia Turzii sunt introduse in 
metantancuri pentru fermentare; 

 Nisipul - se depune in depozitele de deseuri nepericuloase sau se poate utiliza in constructii ca 
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suport pentru drumuri sau pentru suport la conductele de canalizare. 

6.10 STRATEGIA NATIONALA DE GESTIONARE A NAMOLURILOR 

Obiectivul general al Strategiei Nationale este imbunatatirea pe termen lung a factorilor de calitate a mediului 
prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al namolului. 

La stabilirea Strategiei nationale urmatoarele criteriile au fost avute in vedere:  

 Aplicabilitate: Strategia trebuie sa tina seama de conditiile si resursele locale sau sa se adapteze cu 

usurinta conditiilor specifice. Este vorba de starea infrastructurii, de resursele existente sau 

potentiale, cu precadere cand se are in vedere folosirea namolului in agricultura in acord cu conditiile 

geografice, pedologice si meteorologice specifice.  

 Flexibilitate: strategia nu trebuie sa fie elaborata plecand de la o singura optiune; este recomandata 

existenta a cel putin doua solutii. 

 Acceptarea de mediu: riscurile potentiale si eventualele consecinte negative asupra mediului trebuie 

inlaturate sau reduse.  

 Siguranta si viabilitate: strategia trebuie sa respecte standardele nationale si europene, fiind totodata 

viabila pentru dezvoltarea de ansamblu a proiectului.  

 Eficienta din punctul de vedere al costurilor: strategia tine seama de nivelul relativ al costurilor 

optiunilor. 

Pentru dezvoltarea celor mai bune practici de management a namolurilor (BPEO) sunt esentiale urmatoarele 
aspecte: 

 Sunt evaluate toate optiunile posibile, inclusiv minimizarea generarii de namol si de poluanti, co-

tratamentul si inlaturarea impreuna cu alte deseuri sau cu alt combustibil, metodele conventionale 

sau inovatoare. 

 La luarea oricarei decizii sunt avute in vedere in primul rand aspectele de mediu si in consecinta 

sunt luate in considerare toate efectele cu bataie scurta sau lunga (in timp sau in spatiu). 

 Se cauta echilibrul adecvat intre beneficii si costuri. 

 Principiile care stau la baza strategiilor de gestionare a deseurilor, aplicabile si namolului de epurare, 

sunt:  

 Evitarea producerii de deseuri – din punctul de vedere al namolului sunt promovate tehnicile care 

genereaza cele mai mici cantitati de namol. 

 Recuperarea / valorificarea namolului – se refera la folosirea in agricultura, in reabilitarea calitatii 

solurilor sau in silvicultura. 

 Recuperarea / valorificarea energiei – implica eliberarea energiei potentiale continuta in materialul 

organic din namol folosind diferite tehnici: fermentare anaeroba (producerea biogazului), incinerare, 

co-combustie sau alte metode novatoare, cum ar fi gazeificarea namolului. 

 Eliminarea finala – se refera la depozitarea namolului dupa pre-tratare in amplasamente specifice, 

avand anumite caracteristici. 
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Prin urmare, prioritatea este totdeauna acordata folosirii benefice a namolurilor de epurare, deoarece, daca 
standardele de calitate a namolului de epurare sunt indeplinite, acesta este cea mai durabila optiune. 

Primele solutii analizate sunt aplicarea namolului pe camp ca fertilizator organic sau recuperarea energiei 
prin incinerare sau in procese industriale, in functie de conditiile locale. Depozitarea namolului in depozite 
ecologice este totdeauna ultima optiune, fiind recunoscuta ca solutie nedurabila si fiind supusa unor restrictii 
legale in Uniunea Europeana. 

Fiecare cale de utilizare sau de inlaturare a namolului presupune namol de anumita calitate, dependenta de 
cerinte particulare si in conformitate cu anumite standarde. Ca urmare, deversarea apelor uzate industriale 
in reteaua urbana de canalizare trebuie sa fie monitorizata de responsabilul de protectie a mediului din 
cadrul firmei/societatii, prin laboratoare acreditate, aplicarea de penalitati in cazul unor eventuale depasiri ale 
valorilor maximi admisibile ale indicatoriilor fizico-chimici, iar tehnologia de tratare trebuie sa corespunda 
normativului NTPA -001 si HG NTPA -002/2002 nr. 188 si HG. 352 / 2005) si trebuie astfel aleasa incat 
namolul rezultat sa aiba calitatea ceruta de optiunea finala de utilizare/inlaturare. Se cauta in general cea 
mai sigura, cea mai acceptabila si cea mai economica solutie.  

Judetul Cluj face parte din Regiunea 4 Nord –Vest  alaturi de judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Maramures si 
Salaj. 

In cadrul Strategiei nationale de gestionare a namolurilor pentru Regiunea Nord - Vest se propun 
urmatoarele  optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor:  

Tabel 6.1-13 Regiunea Nord-Vest - Cantitatile totale de namol pe solutii de utilizare/inlaturare (t/an) 

Anul Agricultura Depozite 
Recuperare 
de energie 
(Ciment) 

Recuperare 
de energie 
(incinerator) 

Altele Total 

2011 370 16.010 0 0 130 16.510 

2012 800 17.080 0 0 250 18.130 

2013 1.220 18.140 0 0 380 19.740 

2014 1.690 21.280 0 0 500 23.470 

2015 2.400 24.720 0 0 670 27.790 

2016 3.420 29.790 0 0 840 34.050 

2017 4.630 34.640 0 0 1.010 40.280 

2018 7.730 48.020 0 0 1.180 56.930 

2019 8.690 46.890 0 0 1.180 56.760 

2020 9.650 0 27.570 13.770 1.170 52.160 

2030 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

2040 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

Se poate observa ca pentru Regiunea Nord – Vest,  a fost luata in considerare, avand in vederea prezenta 
mai multor fabrici de ciment in regiune,  optiunea ca cca 53% din namolul ganerat, incepand cu annul 2020 
sa fie co-incinerat la fabricile de ciment, in scopul valorificarii energetice a acestora, 18.5 % sa fie folosit in 
agricultura, 26.3% recuperare de energie (incinerare) si 2.2 % alte optiuni.  

6.11 ANALIZA OPTIUNILOR DE GESTIONARE A NAMOLURILOR 

In scopul stabilirii strategiei namolurilor provenite de la Statiile  de epurare  propuse a fi realizate/extinse prin 
proiect, s-au luat in considerare urmatoarele: 

 Optiunile de valorificare a namolurilor de epurare stabilite in Strategia Nationala de Gestionare a 
Namolurilor; 

 Caracteristicile si potentialul de valorificare a namolurilor din judetul Cluj;  

 Strategia privind gestionarea namolurilor aflata in implementare in cadrul CAA; 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 506 / 1110 

 

 Investitiile propuse prin proiect privind epurarea apelor uzate;  

 Estimarea volumului de namoluri generate  de statiile de epurare;  

 Potentialul  de valorificare a namolului pe terenuri silvice, terenuri degradate si contaminate; 

 Potentialul de valorificare energetica a namolurilor; 

 Posibilitatile de eliminare a namolurilor in  depozite de deseuri; 

 Se poate observa ca pentru Regiunea Nord – Vest,  a fost luata in considerare, avand in vederea 
prezenta mai multor fabrici de ciment in regiune,  optiunea ca cca 53% din namolul ganerat, 
incepand cu annul 2020 sa fie co-incinerat la fabricile de ciment, in scopul valorificarii energetice a 
acestora, 18.5 % sa fie folosit in agricultura, 26.3% recuperare de energie (incinerare) si 2.2 % alte 
optiuni.  

 Impactul asupra mediului; 

 Alte aspecte. 

Deoarece in judetul Cluj nu exista Fabrici de ciment sau incineratoare de namoluri/deseuri s-a luat in 
considerare la analiza de optiuni, optiunea de co-procesare a namolurilor la Fabrica de ciment  Alesd.  

In vederea evaluarii optiunilor de gestionare a namolului au fost adoptate urmatoarele criterii: 

 optiuni ce implica utilizarea namolului in agricultura sau recuperarea de energie, reducand 
eliminarea namolului in depozitele de deseuri; 

 pentru co-procesarea namolurilor la fabrica de ciment Alesd este necesara uscarea in prealabil a 
namolurilor  pana la un continut de substanta uscata de cca 90%. 

 pentru compostarea namolurilor trebuie avuta in vedere  achizitia unei statii de compostare si 
obtinerea de material structurant necesar pentru procesul de compostare; 

De asemenea, la stabilirea optiunilor s-a avut in vederea optiunea de compostare a namolurilor avand in 
vedere avantajele  compostarii:  

 reducerea volumului  de material care trebuie transportat pe terenuri agricole fata de aplicarea 
directa a namolului ne-compostat  

 eliminarea agentilor patogeni inainte de utilizare 

 posibilitatea stocarii si utilizarii la mult timp dupa ce a fost produs 

 posibilitatea de comercializare a compostului 

 asigura imprastierea usoara pe terenuri agricole avand in vedere continutul redus de apa 

 se asigura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un produs cu o compozitie stabila, 
cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol 

 controlul continutului de nutrienti in scopul respectarii conditiilor de aplicare pe terenuri si cerintele  
plantelor  

 daca in procesul de compostare se utilizeaza deseuri verzi  in amestec cu namol pentru a obtine un 
raport optim C/N,   se reduc costurile de tratare/eliminare a acestor deseuri verzi  

Compostul ar putea sa fie comercializat ca ingrasamant in agricultura, pentru controlul eroziunii solului, 
pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea pamantului.  
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De asemenea, compostul poate fi  comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri 
agricole sau va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice 
si substrat ghivece. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata (75% )si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa 
treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Pentru optiunea de co-procesare a namolurilor la fabrica de ciment s-a luat in considerare necesitatea 
uscarii namolurilor la 90% SU. Cea mai apropiata fabrica de ciment de SEAU Campia Turzii, dotata cu un 
cuptor pentru producerea clincherului in care namolurile de epurare pot fi co-procesate, este aplasata in 
Alesd, judetul  Bihor, la o distanta de 145 km.  Namolul urmeaza sa fie co-procesat in cuptoare rotative de 
producere a clincherului de ciment cu o capacitate de productie de 4650 t/zi;  

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti avand codul 19 18 05  sunt mentionate in  Anexa 1 - Lista 
deseurilor solide si semisolide care pot fi acceptate la coincinerare din  Autorizatia integrata de mediu;  

Pentru uscarea namolurilor s-a considerat ca o instalatie de uscare namol cu capacitatea de 3760 t/an (35% 
SU) care va procesa 70-77% din namolurile de la SEAU Campia Turzii, restul cantitatii de namol generata 
urmand sa fie valorificata in alte modalitati.   

Astfel, avand in vedere oportunitatile identificate de valorificare/eliminare a namolurilor si avand in vedere 
Strategia nationala de gestionare a namolurilor se considera urmatoarele ipoteze: 

 in judetul Cluj exista teren disponibil care respecta conditiile  pentru utilizarea namolurilor in 
agricultura, conform legislatiei in vigoare,  in privinta pantei, pH-ului, marimii fermelor si tipului de 
recolta; pentru aplicarea namolurilor se va avea in vedere ca este necesar obtinerea acordului 
fermierilor;  

 avand in vedere capacitatea depozitului de deseuri care urmeaza sa fie construit in judetul Cluj de 
155000  tone/an, se poate constata ca capacitatea acestuia este insuficienta pentru a depozita 
intreaga cantitate de namoluri de la statiile de epurare din Judetul Cluj (conform Normativului nr 
757/2004, namol trebuie amestecat cu deseurile menajere in proportie de 1:10); de asemenea, 
acesta optiunea este ultima optiune in ierarhia gestionarii deseurilor; 

 In Regiunea Vest, la cca 145 km de SEAU Cp. Turzii, exista un cuptor de producere a clincherului 
apartinand SC Holcim (Romania) Ciment Alesd in care namolurile pot fi valorificate energetic si 
material. 

In urma evaluarii posibilitatilor de valorificare/eliminare a namolurilor  generate la statiile de epurare  operate 

de SC CAA SA,  s-au analizat urmatoarele optiuni strategice de valorificare/eliminare a namolurilor: 

 VALORIFICAREA  IN AGRICULTURA  

 COMPOSTAREA NAMOLURILOR 

 VALORIFICARE ENERGETICA SI MATERIALA PRIN  CO-PROCESAREA LA FABRICA DE 
CIMENT ALESD (se ia in calcul uscarea prealabila a namolurilor) 

Aceste optiuni strategice si evaluarea posibilitatilor existente pe plan local de valorificare/eliminare  a 
namolurilor au fost prezentate in sectiunea 6.7. 

Celalate posibilitati, valorificarea in silvicultura, ameliorarea solurilor degradate si remedierea solurilor 
contaminate analizate pot reprezenta optiuni strategice pentru OR,  acestea avand un caracter ocazional, 
temporar. CAA a semnat un contract pe o perioada de 3 ani cu un fermier in vederea utilizarii namolurilor in 
agricultura,  pentru preluarea  a cca 2500 t namol/an.  
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Reabilitarea terenurilor degradate nu poate fi privita ca o componenta sustenabila a strategiei de 
management a namolurilor, insa poate oferi oportunitati locale ocazionale de a se folosi cantitati mari de 
namol dintr-o data. 

De asemenea, utilizarea in silvicultura nu reprezinta o optiune stategica de valorificare, datorita suprafetelor 
reduse de aplicare, dar poate aparea ocazional si oportunitatea utilizatii in plantatiile forestiere private.  

In tabelul urmator se prezinta optiunile strategice privind gestionarea namolurilor: 

Tabel 6.1-14 Optiunilor strategice de valorificare/eliminare finala a namolurilor  

Solutie Detalii 

Valorificarea  prin aplicare pe terenuri 
agricole   

Valorificare prin aplicare pe terenuri agricole a namolului stabilizat 
aerobic si deshidradat SU 25%; este necesara identificarea 
fermierilor si a terenurilor adecvate, in conformitate cu legislatia 

Co-procesare la Fabrica de ciment 
Alesd 

Namol uscat 90% SU necesita achizitia unei instalatii de uscare 
namol 

Compostare  Namol 25% SU;  Necesita achizitia de material structurant (deseuri 
verzi) si dezvoltarea unei piete de compost  

Astfel, s-au analizat urmatoarele optiuni: 

Tabel 6.1-15 Optiuni de gestionarea namolurilor  analizate 

OPTIUNE Descrierea optiunii perioada 2021-2050 

OPTIUNEA 1 

USCARE SI 
VALORIFICARE 

ENERGETICA + 
AGRICULTURA 

Perioada 2021 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi co-procesat la Fabrica de ciment  
Holcim Alesd  

  

OPTIUNEA 2 
COMPOSTARE + 
AGRICULTURA 

Perioada 2022 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat 

OPTIUNEA 3: 100% 
VALORIFICARE IN 
AGRICULTURA 

 

Perioada 2021 -2050  

 100% din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 

 

La evaluarea optiunilor s-au aplicat criterii majore si subcriterii, astfel: 

 criteriu major tehnic (caracteriticile statiilor de epurare, cantitatile de namol rezultate, potentiale 
complexitate, durata de implementare, riscuri, constrangeri legale etc); 

 criteriu major privind impactul asupra mediului (cantitatea si calitatea namolului deshidrat, impactul 
asupra mediului, prevederi legislative etc) 
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 criteriu major privind componenta sociala (acceptarea solutiei de valorificare, crearea locurilor de 
munca, implicarea sectorului privat etc). 

 criteriu major economic (subcriterii: costuri de transport, costuri de valorificare/tratare/eliminare 
etc,); 

 
DESCRIERE OPTIUNI 

Optiunea 1: Uscare si valorificare energetica si materiala prin co-procesare in cadrul Fabricii de 
ciment  Holcim Alesd + Agricultura 

In cazul Optiunii  1 se are in vedere ipoteza uscarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii, 
restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu namolurile 
namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare namol cu capacitatea de 3760t/an. Instalatia  de uscare 
va fi amplasata in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii.  

Dupa uscare namolurile avand 90% SU vor fi transportate la Fabrica de ciment Holcim Alesd, in vederea co-
procesarii in cuptorul de clincher.  

In vederea analizarii aceste optiuni s-au purtat discutii cu reprezentantii Fabricii de ciment Holcim Alesd in 
scopul analizarii posibilitatii tehnice, de mediu  si de reglementare in scopul  co-procesarii namolurilor.  

De asemenea,  s-a avut in vedere  cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe terenurile agricole din 
zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea namolurilor. 

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare si achizitia unui echipament de transport namol pe 
teerenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a namolurilor sa fie inchiriat.     

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor 
realiza analize ale calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu 
prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, 
numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc 
minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
 
In conformitate cu prevederile OM  nr. 344/2004, in vederea imprastierii namolurilor pe terenurile agricole 
Producatorii de namoluri trebuie sa furnizeze utilizatorului de namol, cu regularitate, informatii privind 
disponibilul de namol si caracteristicile namolului, conform urmatorilor indicatori de caracterizare:  

 pH;  

 umiditate;  

 pierdere la calcinare;  

 carbon organic total;  

 azot;  

 fosfor;  

 potasiu;  
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 metale grele: cadmiu; crom; cupru; mercur; nichel; plumb; zinc.  

Numarul de probe se stabileste in functie de cantitatea de  SU de namol imprastiata pe terenuri agricole.  

Pentru namolul folosit in agricultura se vor realiza urmatoarele teste (conform OM 344/2004): 

 parametrii agronomici (SU, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO)  

 metale grele  

 AOX, PAH, PCB   

 Dioxine  

  

Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe:  

   terenurile folosite pentru pasunat;  

   terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;  

   terenurile destinate culturii legumelor;  

   terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul recoltarii.  

In scopul imprastierii namolurilor pe ternurile agricole trebuie realizate probe ale solului pentru a verifica 
continutul de medtale grele din sol. Cantitatile maxime anuale ale metale grele care pot fi introduse in 
solurile cu destinatie agricola si valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe 
care se aplica namoluri si sunt prezentate in Tabelul 1.1 si tabelul 1.2 din OM nr 344/2004.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 1:  
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Optiunea 1  
Uscare si valorificare  
energetica  
+ Agricultura 

Cantitate totala namol generat  

an 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 
t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an  25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 1015 1586 1595 1550 1460 1351 1238 1129 

mc/an 919 1436 1444 1403 1322 1224 1121 1022 

tSU/an 355 555 558 542 511 473 433 395 

Total agricultura  

t/an  1227 2010 2027 1994 1917 1821 1720 1611 

mc/an 1122 1841 1856 1828 1758 1672 1581 1482 

tSU/an 402 648 653 640 611 576 539 501 

%   25 35 35 35 34 33 31 30 

Uscare si co-procesare Fabrica de 
ciment 

Uscare  

t/an  35% SU 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 

% 75 65 65 65 66 67 69 70 

Output uscare  
Co-procesare  
Fabrica de ciment  

tone/an 90%  1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 

  mc/an 90% 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 
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OPTIUNEA 2: COMPOSTARE + AGRICULTURA 

In cazul Optiunii  2 se are in vedere ipoteza compostarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia 
Turzii, restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu 
namolurile namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica realizarea unei statii de compostare namol cu capacitatea de 5230 t/an ce va fi amplasata  
in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii, compostul obtinut urmand sa fie valorificat ca fertilizant pe 
terenuri agricole.  

Tehnologia de compostare analizata este ―compostare intensiva aeroba, in  brazde deschise‖. Compostarea 
aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea temperaturii necesare 
distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in timpul procesului. 
 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiilor de epurare este supus 
proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare (25% SU) care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU. 
 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin retelele comerciale. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 
compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 
mai mica fata de cea a namolului.   

Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta 
pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate 
produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: deseuri de lemn (aschii de lemn, crengi), paie din cereale, 
rapita sau porumb, iarba (verde sau uscata), crengi, frunze uscate si verzi, deseuri verzi. In cadul analizei de 
optiuni s-a considerat utilizarea ca  material structurant a deseurilor de lemn (aschii de lemn) deoarece cca 
70% din acestea  poate fi reintrodus  dupa trecerea compostului prin ciur (fractie cu dimensiunea >25 mm 
rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare.  

Avand in vedere cantitatile de namol care urmeaza sa fie procesate   s-a estimate ca sunt necesare cca 
1500 t/an (7356 mc/an) material structurant.   

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare [presupus] 

Material Cantitate[t/an] Volum [mc/an] 

Namol 3.760 3404 

Paie [fractie amestec] 500 4.150 

Deseu verde [fractie amestec] 1.000 2.850 

Total  5230 10760 

 

Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.260 45% 0,49 
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Pentru  realizarea  statiei de compostare este necesara construirea urmatoarelor zone: 

 zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 zona de realizare amestec namol si deseuri verzi 

 zone de  stocare a amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 zona de amplasare a ciurului  

 zona de stocarea finala a compostului  

 zona pentru tratarea mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 

 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  
In vederea analizarii aceste optiuni s-a avut in vedere cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe 
terenurile agricole din zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea 
namolurilor. 

Pentru imprastierea pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Avand in vedere ca utilizarea compostului   din namoluri de epurare nu este reglementata de lege, s-a luat in 

considerare necesitatea realizarii de catre producator de analize privind continutul de metale grele  si de 

asemenea, necesitatea realizarea de investigatii asupra solului referitoare la aportul de nutrienti permis 

(limitare azot)  si continutul de metale grele, de catre fermieri.  

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  analize ale 
calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu prevederile OM 344/2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza 
namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, 
numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc 
minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 2:  
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
Compostare  

Namol SEAU 
Campia Turzii 

t/an  3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 

t/zi  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

mc/zi  9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

  t/an  paie 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Material de 
structurare  

mc/an paie 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 

t/an  deseu 
verde 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

mc/an deseu 
verde 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 

t/an  total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

mc/an total 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 

t/zi total 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 

mc/zi total 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 

Total input 
compostare t/an   5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 

mc/an  10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 

t/zi  14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 

mc/zi  29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 

OUTPUT 
Instalatie 
compostare 

mc/an 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 

t/an 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 

t/zi  13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 

mc/zi  8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 

Agricultura  

SEAU Campia 
Turzii 

kgSU/zi 972 1519 1522 1525 1528 1484 1398 1295 

t SU/an 355 555 556 557 558 542 510 473 

mc/an 919 1436 1438 1441 1444 1403 1321 1223 
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

t/an 1015 1586 1589 1591 1594 1549 1459 1351 

SEAU Triteni kgSU/zi 67 135 135 136 137 141 145 149 

t SU/an 25 49 49 50 50 51 53 54 

mc/an 106 213 214 216 217 223 230 236 

t/an 112 223 224 226 227 234 241 247 

SEAU Luncani kgSU/zi 61 121 122 123 124 127 131 134 

t SU/an 22 44 45 45 45 46 48 49 

mc/an 96 192 193 194 195 201 207 213 

t/an 101 201 202 204 205 211 217 223 

Total Agricultura  kgSU/zi 1100 1775 1780 1784 1788 1753 1674 1578 

tSU/an 402 648 650 651 653 640 611 576 

mc/an 1121 1841 1846 1851 1856 1827 1758 1672 

t/an 1227 2010 2015 2021 2026 1994 1917 1821 
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Optiunea 3: Valorificarea intregii cantitati de namol generate in agricultura 

Utilizarea namolului in agricultura reprezinta cea mai complexa optiune.   

La evaluarea optiunii s-au avut in vedere cerintele prevazute de OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in 
agricultura.  

Astfel, conform OM nr 344/2004, pentru implementarea acestei optiuni se au in vedere: 

 Estimarea suprafetelor de teren necesare pentru imprastierea namolurilor avand la baza 
urmatoarele: 

o cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati 

o rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha, avand in vedere continutul de azot al 
namolului 

 testarea calitatii namolurilor (param agronomici, metale grele, HAP, PCB, AOX si dioxine 

 testarea solurilor  

 realizarea de studii agrochimice 

 obtinerea permisului de imprastiere 

 transportul namolurilor si imprastierea namolurilor pe terenuri agricole 

 

Numarul de teste necesare pentru namol se stabileste in functie de cantitatea de substanta uscata 
imprastiata pe sol.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care urmeaza sa fie gestionate , conform Optiunii 3.  

  
  an  2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Cantitate namol generata  

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare 
agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 

t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

tSU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

Total agricultura  

t/an  4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

%   100 100 100 100 100 100 100 100 
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Analiza optiunilor 
 

In vederea evaluarii optiunilor  propuse, s-a aplicat analiza multicriteriala  a fiecarei optiuni avand in vedere 
urmatoarele criterii  si notarea acestora cu un punctaj de la 0-5, 5 reprezentant aprecierea cea mai 
favorabila: 

 disponibilitatea solutiei; 
 criterii de mediu; 
 criterii tehnice; 
 criterii finaciare;  
 criterii sociale; 
 constrangeri legale.  

Analiza optiunilor din punct de vedere al  Valorii nete actualizate a costurilor (VNA)   

In continuare se prezinta analiza financiara pentru fiecare optiune, in cadrul careia s-a aplicat  compararea 
Valorii nete actualizate a costurilor (VNA)  ce include:  

 Costuri de investitie si reinvestitie; 
 Costuri de operare. 

 
Valoarea neta actualizata a costurilor a fost calculata la o rata anuala de 5%, similar cu rata recomandata in 
analiza CBA. 

In continuare se prezinta costurile de operare pentru fiecare optiune: 

OPTIUNEA 1:  USCARE SI VALORIFICARE ENERGETICA + AGRICULTURA 

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi co-procesat la Fabrica de ciment  Holcim Alesd  
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 OPTIUNEA 1 U.m 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Costuri uscare si co-procesare Fabrica de ciment          

A. Cost uscare euro/an 126121 127382 131242 137937 144973 152368 160140 168309 

B. Cost co-procesare Alesd euro/an 24552 24797 25548 26852 28221 29661 31174 32764 

C. Cost combustibil transport Fabrica de ciment 
Alesd euro/an 9040 9130 9407 9887 10391 10921 11478 12064 

D. Cost personal transport Fabrica de ciment euro/an 3600 3636 3746 3937 4138 4349 4571 4804 

E. Costuri cu actele autovehiculelor transport 
fabrica de ciment  euro/an 2654 2680 2761 2902 3050 3206 3369 3541 

F. Cost de intretinere camioane transporttransport 
fabrica de ciment euro/an 2466 2490 2566 2697 2834 2979 3131 3291 

Cost TOTAL uscare si co-procesare fabrica de 
ciment Alesd euro/an 168432 170116 175271 184212 193608 203484 213864 224773 

Cost valorificare Agricultura  

A. Cost testare sol euro/an  5081 8405 8730 9029 9123 9108 9040 8897 

B. Cost testare namol euro/an  609 1066 1098 1154 1213 1275 1340 1408 

C. Cost imprastiere namol euro/an  6450 10670 11084 11463 11582 11564 11477 11295 

D. Cost Combustibil transport namol pe terenuri 
agricole 

euro/an  1175 1948 2024 2094 2118 2117 2103 2072 

E. Cost personal euro/an  1283 2126 2209 2285 2311 2310 2295 2261 

F. Cost acte auto  euro/an  937 1553 1614 1670 1688 1687 1677 1652 

G. Cost intretinere auto  euro/an  0 0 0 0 0 0 0 0 

Cost TOTAL valorificare agricultura  euro/an  15534 25768 26759 27695 28035 28061 27932 27584 

Total cost  Optiunea 1 

euro/an 183966 195885 202030 211907 221644 231546 241796 252358 

euro/t 37 34 35 37 39 41 44 47 
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Optiunea 2: COMPOSTARE + AGRICULTURA 

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat 

 OPTIUNEA 2 an 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Costuri compostare 

A. Cost achizitie material  amestec euro/an 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

B. Cost combustibil euro/an 34555 34901 35958 37792 39720 41746 43876 46114 

C. Cost energie electrica  euro/an 38009 38769 41142 45424 50152 55371 61135 67497 

D. Cost mentenanta euro/an 8420 8504 8762 9209 9678 10172 10691 11236 

E. Cost probe namol euro/an 4868 4917 5066 5324 5596 5881 6181 6497 

D. Cost personal euro/an 23725 24318 26188 29629 33523 37928 42912 44081 

Total costuri COMPOSTARE  euro/an 139577 141408 147115 157378 168669 181099 194794 205425 

Cost valorificare Agricultura  

A. Cost testare sol euro/an  4529 5533 5721 5970 6167 6341 6509 6664 

B. Cost testare namol euro/an  1484 2295 2365 2485 2612 2745 2885 3032 

C. Cost imprastiere namol euro/an  6448 10668 11081 11460 11579 11561 11473 11291 

D. Cost Combustibil transport namol  
pe terenuri agricole euro/an  1175 1948 2024 2094 2117 2116 2103 2071 

E. Cost personal euro/an  1675 2818 3060 3408 3710 3992 4270 4111 

F. Cost acte auto  euro/an  961 1592 1654 1712 1731 1730 1719 1693 

G. Cost intretinere auto  euro/an  878 1456 1512 1565 1583 1582 1572 1548 

Cost TOTAL valorificare agricultura  euro/an  17149 26310 27418 28694 29500 30067 30530 30411 

Total cost  Optiunea 2 

euro/an 156725 167718 174532.877 186072 198168.3 211166 225324.8 235836 

euro/t 31 29 30 32 35 38 41 44 
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OPTIUNEA 3: 100% VALORIFICARE IN AGRICULTURA 

 100% din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

  an 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Cost valorificare Agricultura  

A. Cost testare sol euro/an  20642 24122 24924 26048 27010 27908 28799 29663 

B. Cost testare namol euro/an  2146 2168 4243 4460 4687 4927 5178 5442 

C. Cost imprastiere namol euro/an  26206 30624 31643 33070 34292 35432 36562 37660 

D. Cost Combustibil transport namol pe 
terenuri agricole euro/an  4742 5551 5736 5995 6218 6426 6632 6832 

E. Cost personal euro/an  5175 6057 6259 6542 6785 7012 7237 7455 

F. Cost acte auto  euro/an  3780 4425 4572 4779 4957 5123 5287 5446 

G. Cost intretinere auto  euro/an  3544 4149 4287 4481 4647 4803 4957 5106 

Cost TOTAL valorificare agricultura  euro/an  66236 77095 81664 85376 88596 91630 94652 97605 

Total cost  Optiunea 3 

euro/an 66236 77095 81664 85376 88596 91630 94652 97605 

euro/t 13 13 14 15 16 16 17 18 
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In tabelele urmatoare se prezinta rezultatele analizei optiunilor din punct de vedere al  Valorii nete 
actualizate a costurilor (VNA) : 
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        2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Optiunea 1 Uscare  (co-procesare Fabrica 
 de ciment Alesd) + Agricultura 

Cost investitie 
/reinvestitie 

euro   1972564 0 0 0 0 1972564 0 0 0  

Cost operare  euro/an     183966 195885 202030 211907 221644 231546 241796 252358 

Cost Total  euro   1972564 183966 195885 202030 211907 2194208 231546 241796 252358 

NPV Optiunea 1  euro  5932071  

 
 
 
  2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Optiunea  2 Compostare +  Valorificare 
agricultura 

Cost investitie 
/reinvestitie 

euro  2156350 0 0 0 0 
1297390 

 
0 0 0 

Cost operare  euro/an    156725 167718 174533 186072 198168 211166 225325 235836 

Cost Total  euro  2156350 156725 167718 174533 186072 1495558 211166 225325 235836 

Venituri     100473 101478 104552 109886 115491 121382 127574 134081 

Valoare 
Optiune  

  2156350 56252 66241 69980 76187 1380067 89784 97751 101755 

NPV Optiunea 
2  

euro  
3798502  

  
 

 
 

        2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Optiunea  3 Valorificare 
agricultura 

Cost investitie 
/reinvestitie 

euro   150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 

Cost operare  euro/an     66236 77095 81664 85376 88596 91630 94652 97605 

Cost Total  euro   150000 66236 77095 81664 85376 238596 91630 94652 97605 

NPV Optiunea 
1  

euro  
1460533  
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Optiuni Rezultat VNA 

Optiunea 1: Uscare  (co-procesare Fabrica  de ciment Alesd) + Agricultura 5930271 euro 

Optiunea 2 Compostare +  Valorificare agricultura 3798502 euro 

Optiunea 3: Valorificare agricultura 1460533 euro 

 

Se poate observa ca cel mai mic VNA a rezultat pentru Optiunea 3 Valorificare agricultura deoarece costurile 
de investitie pentru acesta optiune sunt mici si dea semenea costutile de operarea sunt mai mici decat in 
cazul celorlalte optiuni.  
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In tabelul urmator se prezinta analiza fiecarei optiuni din punct de vedere al criteriilor mentionate: disponibilitatea solutiei, mediu, tehnic, financiar,  social si 
constrangeri legale 

Tabel 6.1-16 Analiza multicriteriala  a optiunilor de gestionarea  namolurilor 

 

Optiuni Disponibilitatea 
solutiei in zona 
judetului Cluj 

Criterii de mediu Criterii tehnice Criterii 
financiare 

Criterii sociale Constrangeri 
legale Emisii Impact 

Compostare Da, judetul Cluj   
dispune de 
667126 ha teren 
agricol din 
155845* ha pe  
care pe care se 
poate utiliza 
compost.  

Continut 
de metale 
grele in 
compost, 
mirosuri; 
 
 

Impact asupra 
solului prin 
potentiala poluare 
cu metale grele;  
este necesara 
monitorizarea 
apelor uzate 
descarcate in 
retelele de 
canalizare si 
monitorizarea 
continutuljui de 
metale grele din 
compost, 
neutralizarea 
mirosurilor 

Statia de compostare 
necesita mult teren,  
desfasurarea 
proceselor 
tehnologice si a 
etapelor din proces 
in spatii inchise 
(biocelule) pentru a 
evita imprastierea 
mirosurilor  

Optiune 
acceptabila 
conform analizei 
VNP**;  
se obtin venituri 
din 
comercializarea 
compostului, 
este necesarra 
dezvoltarea unui 
serviciu de 
marketing pentru 
comercializarea 
compostului  

Optiune acceptabila 
avand in vedere ca 
prin compostare se 
distrug in totalitate 
agentii patogeni din 
namol;    
Este necesitatea 
monitorizarii calitatii 
compostului 

Directiva no. 
86/278/EEC 
transpusa prin OM 
nr. 344/2004 pentru 
aprobarea Normelor 
tehnice privind 
protectia mediului si 
in special a solurilor 
cand se utilizeaza 
namolurile de 
epurare in 
agricultura 

Valorificarea 
in 
agricultura  

Da; in judetul 
Cluj exista teren 
care se preteaza 
pentru  utilizarea 
namolurilor,  
19122ha de 
terenuri 
adecvate 
aplicarii 
namolurilor* 

Dispersia 
plouantilor 
in aer 

Sanatatea umana; 
degradarea 
ecosistemului   
 

Calitatea namolului 
este foarte imprtanta 
Necesita depozitare 
temporara pe 
amplasamentul 
SEAU, avand in 
vedere ca namolul 
se poate imprastia 
toamna si primavara;  
Necesita studii 
agrochimice, anlize 
namol, analize sol, 
permis de 

Optiune 
acceptabila; 
costurile 
implicate de 
imprastierea 
namolului pe 
teren si de 
monitorizarea 
namolului si a 
solului 
Costuri 
imprevizibile de 
transport, in 

Necesita asigurarea 
unei calitati 
superioare a 
serviciului oferit 
utilizatorilor pentru a 
pastra clientii printr-
o 
procesare si 
monitorizare de 
calitate 
Operatorul  trebuie 
sa garanteze 
respectarea 

Directiva no. 
86/278/EEC 
transpusa prin OM 
nr. 344/2004 pentru 
aprobarea Normelor 
tehnice privind 
protectia mediului si 
in special a solurilor 
cand se utilizeaza 
namolurile de 
epurare in 
agricultura  

Emisii de 
poluanti in 
sol: metale 
grele  

Sanatatea umana 
(direct si indirect); 
scaderea valorii 
solului; scaderea 
productiei culturilor; 
scaderea calitatii 
apei subterane; 
degradarea 
ecosistemului; 
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Optiuni Disponibilitatea 
solutiei in zona 
judetului Cluj 

Criterii de mediu Criterii tehnice Criterii 
financiare 

Criterii sociale Constrangeri 
legale Emisii Impact 

reducerea; este 
necesara  
monitorizarea 
calitatii namolurilor 
si a acumularii de 
metale grele in sol  

imprastiere 
Considerabil proces 
de monitorizare, 
responsabilitatea 
oricarui impact 
negativ revenind 
producatorul de 
namol; Economie de 
resurse prin 
inlocuirea totala sau 
partiala a 
ingrasamintelor 
chimice;  
Beneficii atat pentru 
producatorul de 
namol cat si pentru 
utilizator 
 

functie de 
amplasamentul 
terenului;  
Reducereaa 
costurilor in 
cazul in care se 
aplica pe 
suprafete mari 
Activitate 
importanta de 
marketing; 
Campanii de 
constientizare a 
fermierilor si de 
marketing  

standardelor de 
calitate si faptul ca 
monitorizarea este 
intreprinsa, 
inregistrata si 
raportata catre 
autoritatile 
responsabile 
Experienta redusa in 
Romania 
Complexa din punct 
de vedere logistic si 
administrativ 

Miros  
  

Acceptare 
sociala/anxietate 
publica 

Co- 
procesare 

Da; In Regiunea 
Vest, la cca 145 
km de SEAU 
Campia Turzii, 
exista un cuptor 
de producere a 
clincherului 
apartinand SC 
Holcim 
(Romania) 
Ciment Alesd in 
care namolurile 
pot fi valorificate 
energetic si 
material prin co-
procesare 

Emisii in 
aer 
rezultate 
din uscare 
si co-
procesare 

Este necesar 
controlul/ 
monitorizare  
emisiilor generate 
prin arderea 
combustibilului/ 
namolurilor 
 

Namolul trebuie 
uscat in prealabil  
Istalatia de co-
incinerare trebuie sa 
aiba dotarile 
necesare pentru a se 
asigura  respectarea 
valoilor limita de 
emisie la cos (SO2, 
NOx) 

Costuri pentru 
uscare namoluri 
Costuri 
incinerare 
Costuri transport 
namol uscat la 
fabrica de 
ciment  
 

Acceptare sociala Constrangeri privind 
valorile limita de 
emisii rezultate din 
co-incinerare  

Mirosuri 
neplacute 
co-
procesare 

Este necesara 
eliminarea 
mirosurilor 

*Conform Strategiei Nationale de gestionare a namolurilor de epurare  
** Analiza VPN (include costurile de operare pentru perioada 2021-2050 si costurile de investitii si reinvestitii
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La evaluarea optiunilor s-a  avut in vedere analiza multicriteriala in care puctajul cel mai mare este obtinut de  

variant cea mai avantajoasa.  

Tabel 6.1-17 Analiza multicriteriala a alternativelor de gestionare a namolurilor 

Optiuni 
Disponibilitatea 
solutiei in zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiare 

Criterii 
sociale 

Constrangeri 
legale  

Total  

Agricultura  3 3 5 5 3 3 
22 

Compostare 5 4 4 4 4 4 
25 

Co-
procesare 
fabrica de 
ciment 
(inclusiv 
uscare) 

4 4 3 3 5 4 
23 

Asa cum rezulta din tabelul anterior, optiunea cea mai avantajoasa o reprezinta compostarea iar optiunea 
care a obtinut punctajul cel mai mic este agricultura, datorita, in principal, dificultatii de a gasi fermieri si 
terenuri care se preteaza la utilizarea namolurilor,   riscurilor de mediu avand in vedere continutul  potential 
de metale grele si agenti patogeni,  acceptarii reduse in mediul social si  constrangerilor legale cu privire la  
calitatea terenurilor, calitatea solului, namolului, realizarea de studii agrocimice si obtinerea permiselor de 
imprastiere, in conformitate cu OM nr 344/2004.  

Prin compostare se elimina in totalitatea riscurile generate de prezenta agentilor patogeni si, deoarece nu se 
mai impun conditiile legate de teren cu privire la pH, panta terenurilor, protectia  surselor de apa  si tipurile 
de culturi, sunt sanse mult mai mari sa se identifice fermieri si terenuri disponibile.  Raman insa valabile, in 
conformitate cu prevederile OM nr 344/2004, conditiile  cu privire la continutul de metale grele din sol si din 
compost si realizarea studiilor agrochimice avand in vedere limitarea continutului de azot din sol, in sarcina 
fermierilor.  

Tabel 6.1-18 Analiza multicriteriala a optiunilor de gestionare a namolurilor 

Optiuni  Disponib 
solutiei in 
zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiar
e 

Criterii 
sociale 

Constrange
ri legale 
/institutional
e 

Total  

Optiunea 1  

Uscare si 
valorificare 

energetica + 
Agricultura 

4 4 3 5 4 4 24 

Optiunea 2 
Compostare + 

Agricultura 
5 

4 4 4 4 4 
25 

Optiunea 3 
Valorificare in 

agricultura 

3 3 5 3 3 3 
20 

Se poate observa ca Optiunea 2: Compostare+Agricultura este cea mai avantajoasa avand in vedere al 
criteriile aplicate obtinand punctajul maxim. Optiunea 2 demonstreaza ca este eficienta compostarea  si 
valorificarea in agricultura. 

Pentru implementare acestei optiuni este necesara achizitia unei statii de compostare a namolurilor.   

6.12 Tratarea namolurilor in cadrul statiilor de epurare 

 

Avand in vedere rezultatele analizei de optiuni castigatoare -Optiunea 2 Compostarea +Agricultura  este 
necesara  tratarea corespunzatoare namolurilor in cadrul statiilor de epurare.  
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In cazul Optiunii  2 se are in vedere ipoteza: 

 70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi compostate 

 25-30% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi valorificate in agricultura (35% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Tritenii de Jos vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Luncani vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

Optiunea implica realizarea unei statii de compostare namol cu capacitatea de 5230 t/an ce va fi amplasata  
in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii, compostul obtinut urmand sa fie valorificat ca fertilizant pe 
terenuri agricole.  

SEAU Luncani 

In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi valorificate 

direct in agricultura.  

Capacitatea statiei de epurare va fi de 2600 l.e. s va deservi localitatile luncani si Gligoresti. 

Procesul de epurare propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-

stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

SEAU va fi dotata cu urmatoarele:  gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din 

localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor 

influente spre cele doua linii de epurare.  

Schema de epurare pentru extinderea SE Luncani cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare admisie, 

instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru 

intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv 

pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente,  

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 

supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Tritenii de Jos 

In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi valorificate 

direct in agricultura.  

SEAU  Tritenii de Jos va deservi Aglomerarea Tritenii de Jos, respective aglomerarile Tritenii de Jos si 

Tritenii de Sus. 

Capacitatea statiei de epurare va fi de 2800 l.e. si va deservi aglomerarea Tritenii de Jos (localitatile tritenii 

de Jos si Tritenii de Sus). 

Procesul de epurare propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-

stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

SEAU va fi dotata cu urmatoarele: gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din 

localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor 

influente spre cele doua linii de epurare. 
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Schema de epurare pentru extinderea SE Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare 

admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), 

debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie 

dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente.  

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 
supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Turda-Campia Turzii 

Statia de Epurare Turda - Campia Turzii a fost dimensionata pentru a prelua apele uzate din intreg Clusterul 

Turda, respectiv 110000 locuitori echivalenti. SEAU Turda Campia Turzii  a fost reabilitata in cadrul 

Proiectului finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013.  

Linia de tratare a  apei, formata din: treapta mecanica preliminara, statie de receptie ape uzate vidanjate; 

treapta mecanica; treapta biologica de epurare cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si defosforizare 

biologica a apelor uzate, instalatie dozare reactivi: pentru precipitarea fosforului este prevazuta dozarea 

solutiei de clorura ferica. 

Linia de tratare a namolului este formata din: Bazin de preingrosare namol de sedimentare gravitationala;  

Ingrosator mecanic namol exces, Statie de pompare ―apa de namol, Fermentatoare de namol-metantancuri, 

bazin stocare namol fermentat; Instalatie de deshidratare namol: instalatie tip filtru - presa cu banda 

(concentratia namolului la iesirea din  instalatie va fi 24-26 % S.U), instalatie de cogenerare entru producere 

de energie electrica-energie termica si /sau in central termica, cu utilizarea biogazului din fermentatoare. 

Statia  de compostare 

Descrierea Instalatiei de compostare a namolului propusa prin proiect 

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in cadrul 
statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia turzii, in amestec cu deseuri 
verzi.  

Statia de compostare a fost dimensionata pentru urmatoarele capacitati: 

Tabel 6.1-19Dimensionare Statie de Compostare 

Parametru Namol Deseu verde amestec Total 

 t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi 

Input 3760 10.3 3404 9.3 1500 4.1 7356 20.15 5260 14.4 10760 29.45 

Output  3100 8.4 4800 13.1 

Compostarea este o metoda biochimica de stabilizare a namolurilor din apele uzate pentru a putea fi folosite 
ca produse de imbunatatire a calitatii solurilor. Se poate folosi ca ingrasamant in agricultura, pentru controlul 
eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea pamantului. 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiei de epurare Campia Turzii 
este supus proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU; namolurile  obtinute nu au miros sau acesta este 
insesizabil. 

Tabel 6.1-20 Compozitia estimata a namolului in conformitate cu analizele Beneficiarului (237 din 

17.03.2016): 
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Proba UM Valoare/proba 
Ordin 344/708 - 2004 

[val. min. intrare la 
compostare] 

Materie uscata [dM] m/m% 39,5 - 

Arsen total mg/kg s.u 0,67 10 

Zinc total mg/kg s.u 1020 2000 

Mercur total mg/kg s.u 1,56 5 

Cadmiu total mg/kg s.u 3,6 10 

Cobalt total mg/kg s.u 11,2 50 

Crom total mg/kg s.u 70,6 500 

Nichel total mg/kg s.u 45,3 100 

Plumb total mg/kg s.u 92,2 300 

Cupru total mg/kg s.u 344 500 

PAH [hidrocarburi aromatice policiclice] mg/kg s.u 0,0305 5 

AOX [suma compusilor organohalogenati] mg/kg s.u 0,1 500 

PCB [bifenili policlorurati] mg/kg s.u 0,00852 0,8 

 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa 
treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi[lemn, crengi, frunze verzi, etc] – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

 

Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare [presupus] 

Material Tonaj [t/an] Volum [mc/an] 

Namol 3.760 3404 

Paie [fractie amestec] 500 4.150 

Deseu verde [fractie amestec] 1.000 2.850 

Total  5230 10760 

 

Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.260 45% 0,49 
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Statia de epurare va fi operabila 24 h/zi , respective 350 zile/an echipamente/procese tratarea biologica si 8 

h/zi, 1 schimb/zi,  260 zile/an manipulare materiale si mentenanta. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 

compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 

mai mica fata de cea a namolului.  Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen 

cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de 

compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Pentru dimensionarea  instalatiei s-a presupus  ca  pentru compostare vor fi utilizate cca 500 t.an paie si 

1000 t/an alte deseuri verzi. 

Astfel, in urma celor prezentate mai sus avem urmatoarele cantitati necesare a fi introduse in fluxul 

tehnologic: 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare in instalatia de compostare intensiva  INPUT 

Material Cantitate  

(t/an) 

Volum 

(mc/an) 

Apa (%) Densitate 

(t/mc) 

Namol 3.760 3404 65% 1.1 

Fractie structurala: Paie  500 4.506 

30% 0.21 Fractie structurala: Deseu verde (lemn 

tocat, frunze uscate, iarba, rumegus) 
1.000 2.850 

Total  5260 10760 55% 0.49 

Pentru a fi imprastiat pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (prezentate in tabelul 1-64) 

Pentru irigarea brazdelor se vor utiliza 1200 mc/an apa.  

Etapele procesului de compostare: 

 Amestecul namolului cu materialul de umplutura; 

 Descompunerea, aerarea amestecului prin insuflare de aer si mecanic prin intoarcerea brazdelor; 

 Maturarea - permite desfasurarea fenomenului de stabilizare a namolului si racirea compostului; 

 Rafinarea sau sitarea pentu indepartarea materialului nebiodegradabil; Fractia grosiera rezultata de 

la ciur este recirculata prin reintroducerea in procesul de compostare ca fratie structurala in noile 

brazde sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor;   

 Depozitarea temporara;  

 Valorificarea. 

2. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 

Procesul de compostare implica distrugerea complexa a substantelor organice cu formarea de acid humic si 

compost. Procesul se bazeaza pe pe degradarea  aerobica o materiei organice. In esenta,  activitatea 

microorganismelor cauzeaza o crestere a temperaturii ce produce o distrugere a agentilor patogeni si 

eliberarea  de energie, CO2, H2O, NH3 cu consumul oxigenului.  

Microorganismele implicate in procesul de compostare sunt bacteriile, actinomycetes si ciupercile. Bacteriile 

sunt responsabile pentru distrugerea unei parti semnificative de material organic. Initial, la temperaturi 
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mezofile (< 40°C), ele metabolizeaza carbohidratii, zaharurile si proteinele. La temperaturi termofile (mai 

mari de 40°C), bacteriile descompun proteinele, lipidele, si fractiunile de semiceluloza. Acestea sunt 

responsabile pentru energia produsa pentru incalzire. Ciupercile sunt prezente atat la temperatura mezofila 

cat si la temperatura termofila si se gasesc pe partile exterioare ale gramezilor compostate. 

Procesul de compostare cuprinde 3 etape asociate cu temperatura: activitate la temperatura mezofila, la 

temperatura termofila si la temperatura scazuta (de racire). In activitatea mezofila, temperatura creste de la 

temperatura mediului ambiant pana la 40°C, cu aparitia de ciuperci si bacterii. In perioada termofila 

temperatura creste pana la 70°C, iar microorganismele existente sunt inlocuite cu bacterii termofile, 

actinomycete si ciuperci termofile. La temperatura termofila are loc reducere semnificativa a substantelor 

organice. Etapa de racire este caracterizata prin reducerea activitatii microorganismelor si inlocuirea 

organismelor termofile cu cele mezofile. In aceasta etapa are loc evaporarea apei din materialul compostat, 

stabilizarea pH-ului si formarea acizilor humici. 

Microorganismele folosesc carbon si azot in proportii fixate de catre compozitia biomasei microbiene. 

Raportul ideal de carbon la azot variaza intre 25:1 si 35:1. 

Materialul de umplutura echilibreaza continutul de materii solide al amestecului, asigura o sursa 

suplimentara de carbon pentru a ajusta raportul carbon/azot si balanta energetica, si asigura integritatea 

structurala pentru a mentine porozitatea amestecului. Materialul de umplutura poate fi constituit din resturi 

vegetale din agricultura (paie, tulpini de floarea soarelui, coceni de porumb), deseuri verzi orasenesti sau  

materiale rezultate de la prelucrarea lemnului. 

Procesul de compostare aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea 

temperaturii necesare distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in 

timpul procesului. 

Aerarea are rolul de a  scade temperatura si vaporii de apa si aprovizioneaza cu oxigen microorganismele. 

In timp ce debitul de aer insuflat este crescut intr-un sistem de aerare fortat, temperatura ce se acumuleaza 

scade si debitul de vapori de apa evacuati creste. Fara o aerare suficienta, temperatura ce se acumuleaza 

poate depasi 70°C, ceea ce este in detrimentul activitatii microbiene. 

Temperatura optima pentru degradarea substantelor volatile variaza intre 40-50°C. Temperatura de 40-50°C 

este optima pentru indepartarea vaporilor de apa, deoarece debitul ridicat de aer insuflat este necesar 

pentru a mentine temperaturi scazute pentru un proces cu activitate ridicata. 

Organismele patogene ce se gasesc in apele uzate se impart in cinci grupe: bacteriile, virusii, protozoa 

cystis, viermii parazitari si ciuperci. Temperatura ridicata este una dintre metodele de distrugere a agentilor 

patogeni. Compostarea in cazul in care temperatura atinge pe cea termofila, trebuie sa elimine practic toate 

organismele patogene virale, bacteriene si parazitare. 

Uscarea: Vaporii de apa sunt indepartati in timpul compostarii avand loc o crestere a continutului de materii 

solide din amestec de 40% - 55% si  faciliteaza sitarea  in conditii optime.  Uscarea are loc prin prevederea 

unei aerari suficiente si a unei amestecari care sa indeparteze vaporii de apa. 

Rafinarea este a utilizata pentru a realiza materialul compostat comerciabil. Dimensiunile particulelor din 

produsul final variaza intre 6 si 25 mm. 

3. FLUX TEHNOLOGIC 
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Namolul produs de statia de epurare se va depozita temporar in hala inchisa si acoperita de depozitare 

temporara a namolului, pentru alimentarea statiei de compostare, dimensionata pentru depozitarea  timp de 

14 zile a unei volum de 144.22 mc namol (10.3 mc/zi), avand  suprafata de 100 mp. Transportul namolului 

de la zona de deshidratare pana in zona de depozitare temporara se va face cu ajutorul containerelor 

existente si se va stoca la inaltimea ceruta (max 2 m) cu ajutorul incarcatorului frontal. 

In figura urmatoare se prezinta fluxul tehnologic al statiei de compostare 

 

 

La intrarea in statie deseul verde care urmeaza sa fie folosit ca material de amestec va fi tocat cu ajutorul  

tocatorului si  transportat cu ajutorul incarcatorului frontal sau cu tractorul dotat cu furci si cupa pe platforma 

de depozitare temporara, dimensionata pentru stocarea a 840 mc deseu verde, timp de 28 de zile. Suprafata 

platformei va fi de 300 mp. Inaltimea maxima a gramezii va fi de 3.2 m. 

Pentru amestecare namolului si mateialul de amestec (deseuri verzi), pe platforma exterioara betonata se 

vor forma 2 brazde  cu dimensiunea de 30 m lungime, cca. 4,0 m latime si cca. 1,9 m inaltime. Construirea 
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gramezilor se va face prin asezare in partea de jos a fractiilor de amestec (voluminoase si mai uscate) dupa 

care se vor aseza in straturi de namol alternativ cu  deseu verde, pana la atingerea inaltimii proiectate. 

Dupa construirea brazdei materialul se va omogeniza printr-o trecere cu ajutorul tractorului si a intorcatorului 

de brazda si apoi se va muta ininteriorul  halei inchise  cu ajutorul incarcatorului frontal si a tractorului. 

In fiecare saptamana, in interiorul halei, se va construi cate o brazda de amestec cu  lungimea de  cca. 35 

m, latime cca. 4,5 m si inaltime maxima la varf cca. 2,3 m.  

Volumul de material de amestec pe o brazda va fi de cca 225 mc. 

Pentru a stimula compostarea intensiva si maturarea brazdele vor fi aerate  cu ajutorul ventilatoarelor iar pe 

parcursul procesului se va masura temperatura.   

Brazdele sunt rasturnate si amestecate periodic in timpul procesului de compostare in vederea aerarii 

mecanice.Fiecare brazda se va intoarce o data pe saptamana pe perioada de compostare intensiva prin 

mutarea acesteia inspre dreapta (pe amplasamentul invecinat) cu ajutorul cu intorcatorului de brazde cu 

stocare laterala. Cand este necesar brazdele se vor umezi cu ajutorul sistemului de irigare montat in hala, de 

regula inainte de a se intoarce brazdele. 

Rata procesului de biodegradare este controlata de aerare, umiditate si procesul mecanic de intorcere a 

brazdelor. Procesul de compostare poate fi  controlat si accelerat de: 

 Aerarea fortata care  furnizeaza suficient oxigen conform cerintei  si care in acelasi timp  furnizeaza 

mecanismul de control al mirosurilor 

 Intoarcerea brazdelor de compost care contribuie la amestecarea materialului si cresterea aerarii in 

material;  

Procesul de compostare intensiva va dura 28 de zile iar procesul de maturare aerata 28 de  zile. Intregul 

proces dureaza 56 zile.  

Dupa cele 8 saptamani de compostare, compostul pe brazda cu nr. 8 (prima brazda formata) va fi trecut prin 

ciurul rorativ de rafinare de unde fractia fina (< 25 mm)  se va muta in hala de stocare temporara a 

compostului cu suprafata de 384.47mp, iar cea grosiera se va folosi ca si fratie structurala in noile brazde 

sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor. 

Compostul obtinut (13.3 mc/zi) va fi stocat in sopronul acoperit de stacare compost, cu suprafata de 400 mp, 

sopronul fiind dimensionat pentru stocarea timp de 92 zile a unei cantitati de cca 1223.31 mc (inaltimea 

maxima a gramezii de 3.5 m). 

Compostul va fi comercializat  ca fertilizant pe terenurile agricole in vrac sau comercializat, ambalat in saci.   

Pentru  proiectarea statiei de epurare se au in vedere urmatoarele cerinte: 

 Zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 Amestecarea mecanica namolului si a deseurilor verde 

 Stocarea amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 Zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 Trecerea prin ciur a materialului (dimensionarea ciurului depinde de cerintele de utilizare, fractia fina 

se comercializeaza iar fractia grosiera se recicleaza in procesul de compostare ca material de 

structurare)  

 Stocarea finala a compostului  

 Controlul mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru asigurarea functionarii statiei de compostare se vor realiza urmatoarele:  
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 Hala inchisa si acoperita cu tabla pentru stocarea temporara a namolului dimensionata pentru 

stocarea temporara a cantitatii de namol necesara pentru formarea brazdelor de compostare (14 

zile, cca 144.22t, 131 mc) cu suprafata S=100 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru depozitarea temporara a  fractiei structurale de amestec (paie, 

deseuri lemn, iarba, frunze, alte deseuri verzi), pentru o perioada de 28 zile, cca 840mc; Suprafata 

platforma S=300 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru amestecarea fractiilor de namol si deseu verde S=2050 mp 

 Hala inchisa compostare cu suprafata de 2200 mp si inaltimea de 5 m, dimensionata pentru 

amplasarea a 8 brazde de compostare; 

Hala va fi dotata cu urmatoarele:  

o Sistem de control temperatura brazde – 8 senzori de temperatura fara fir care se vor 

introduce in materialul din brazde; 

o Sistem de irigare montat in hala pentru 7 brazde 

o Sistem de aerare in sistem depresionar a brazdelor (extragere aer din hala prin brazde) 

controlat prin SCADA,  prin conducte pozitionate in pardoseala de beton, conectate la 

Biofiltru de neutalizare a mirosurilor - 1 ventilator de min. 3,0kW/brazda; Ventilatoarele au 

interiorul din  inox si carcasa exterioara aluminiu; 

o Sistem ventilatie in sistem depresionar a halei (1 ventilator de cca. 45kW) (pentru extragerea 

aerului viciat) conectat la Biofiltru de neutalizare a mirosurilor; Tubulatura in interiorul halei 

pentru extractia aerului viciat din hala  

o Sistem de filtrare a aerului – Biofiltru prevazut cu sistem de spalare a aerului; Min. 3,5 

schimburi de aer/ora a halei de compostare; cca. 50.000 mc/h 

Biofiltru are o suprafata de cca. 340 mp; inaltimea materialului biofiltrant este de min. 2,00m; 

patul biofiltrant este format din fractie grosiera in partea inferioara diametru cca.40-80 mm si 

h=0,5m; fractie fina in partea superioara cca. 20-40 mm si hcca=1,5 m 

o Intorcator de brazde (pentru omegeniarea materialului); intorcator cu stocare laterala ( 

pentru  interiorul halei) 

o Container monitorizare proces tehnologic (PC, monitor si program vizualizare) 

o Conductele de aerare(1 linie/brazda) au o distributie omogena a aerului (inceput conducte 

fata de sfarsit conducta) de +/-15%  

 Sopron acoperit de stocare a compostului cu suprafata de 400 mp; 

 Rigole si camin colectare levigat si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

 Rigole si camin colectare ape pluviale si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

Calcul dimensionare si balanta masica 

Material Intrare masa t Apa  % Densitate t/mc Volum mc 

Namol 3.760 65% 1,1 3.404 

Fractie amestec 1.500 30% 0,21 7.356 

Total 5.260 55% 0,49 10.760 

 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 535 / 1110 

 

Calcul dimensionare compostare intensiva  (56 zile]) 

Material amestec total  mc/an 10,760 

Material amestec/zi mc 29.45 

Irigare Apa proaspata  mc 1.200 

Lungimea brazda  m 35,00 

Latime brazga m 4,50 

Inaltime maxima brazda la varf  (forma triunghilara) m 2,30 

Zile de proces (compostare intensiva + maturare) zile 56 

Nr de cicluri /an 1 brazda nr 6.5 

Numar de brazde necesare nr 7.3 

Numar brazde rotunjit nr 8 

Nr  brazde formate/saptamana nr 1 

 

Irigare 

Apa proaspata  mc/an 1.200 

 

 

Incarcare nominala in 
Biofiltru 

mc/ora 51.000 

Incarcare admisa m³/m²h   
(intre 100 si 150 
conform VDI 
3477) 150 

Inaltimea de umplere m 2 

Geometria biofiltrului 

Suprafata necesara 
mp 340 

 

Compostare intensiva - IESIRE 

Volum  mc  4.800 

Iesire masa t 3.100 

Densitate  t/mc 0,65 

Materie uscata  60% mc 2880 

Apa  40% mc 1920 

 
Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 
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Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  
 

 

6.13 STRATEGIA DE GESTIONARE A NAMOLURILOR PROPUSA 

Strategia de gestionare a namolurilor ofera un cadru pentru planificarea si implementarea masurilor pentru 
gestionarea namolurilor si reziduurilor rezultate de la statiile de tartare si statiile de epurare gestionate de SC 
Compania de Apa Aries  SA, in perioada 2021 - 2050. 

La stabilirea managementului namolurilor s-au luat in considerare principiile fundamentele de gestionare 
prevazute de Strategia nationala de gestionare a namolurilor (Ierarhia deseurilor), respectiv: 

 evitarea producerii de namoluri prin adoptarea celor mai bune tehnici disponibile pentru generarea 
unor cantitati mai mici de namol; 

 valorificarea energiei potentiale continuta in material organica a namolului prin incinerare sau co-
incinerare; 

 valorificarea namolurilor prin utilizarea acestora in agricultura, silvicultura si in domeniul 
imbunatatirilor funciare; 

 eliminarea finala – presupune depozitarea namolurilor, dupa pre-tratare. 

La stbilirea Strategiei de gestionare a namolurilor s-au avut in vedere urmatoarele:  

 Statiile de epurare luate in considerare la Strategia namolurilor 

 Volumul de namoluri generate  

 Potentialul de valorificare  a namolurilor din Judetul Cluj   

 Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul CAA 

 Rezultatele Analizei de optiuni 

 Optiunea de tratare a namolurilor in statiile de epurare 

 Costurile de operare cu gestionarea namolurilor 

1. Statii de epurare 

La elaborarea Strategiei namolului s-au luat in considerare namolurile generate de statile de epurare care se 
vor extinde prin proiect Triteni si Luncani si statia de epurare existenta Campia Turzii.    

Cluster Turda 

 SEAU Turda-Campia Turzii –existenta 110000 l.e 

 SEAU Luncani -capacitate extinsa prin proiect 2600 l.e. 

Aglomerarea Tritenii de Jos  

 SEAU Tritenii de Jos -capacitate extinsa prin proiect 2800 l.e 
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2. Estimarea volumului de namoluri generate 

La estimarea cantitatilor de namol generate s-au avut in vedere: 

 indicatori de generare a namolurilor, avand in vedere dotarile privind liniile de tratare a apei si 

namolurilor: 

o SEAU Turda –Campia Turzii 47.93 g SU/l.e si zi; 

o SEAULuncani 48.44 g SU/l.e si zi; 

o SEAU Tritenii de Jos 48.45 g SU/l.e si zi. 

 incarcarea apelor uzate exprimata in locuitori echivalenti din fiecare cluster/aglomerare. 

In tabelul urmator se prezinta evolutia prognozei populatiei in perioada 2015-2050 

    2015 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SEAU Turda  
Campia Turzii 

l.e 

76312 95451 106863 107035 106131 104337 102170 99909 97721 

SEAU Triteni  l.e 500 1388 2776 2828 2912 2995 3076 3153 3153 

SEAU Luncani l.e 1000 1252 2503 2550 2625 2700 2773 2842 2842 

Total  l.e 
77812 98090 112143 112413 111667 110032 108020 105904 103716 
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Tabel 6.1-21 Sumar al productiei estimate de namoluri statii de epurare operate de SC CAA SA 

 

    2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Campia Turzii (35%SU) kgSU/zi 4575 5122 5131 5087 5001 4898 4789 4684 

  t SU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

 
mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

  t/an 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

                    

SEAU Triteni (25%SU) kgSU/zi 67 135 137 141 145 149 153 153 

  t SU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

 
mc/an 106 213 217 223 230 236 242 242 

  t/an 112 223 227 234 241 247 253 253 

                    

SEAU Luncani (25%SU) kgSU/zi 61 121 124 127 131 134 138 138 

  t SU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

 
mc/an 96 192 195 201 207 213 218 218 

  t/an 101 201 205 211 217 223 228 228 

                    

Total generat  kgSU/zi 4703 5378 5391 5356 5277 5181 5080 4975 

  t SU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

  t/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 
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3. Potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Cluj 

In sectiunea 6.7 s-a evaluat potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Cluj si Regiunea Nord-Vest si 
Vest. 

Astfel s-au constatat urmatoarele:  

 Agricultura: in judetul Cluj, conform analizei efectuate in cadrul Strategiei nationale de gestionare a 
namolurilor, a fost estimata o suprafata de 19122 ha de terenuri adecvate utilizarii in agricultura, din 
punct de vedere al pantei, PH-ului, marimei fermei si tipului de cultura; se aprecieaza ca utilizarea 
agricultura reprezinta o optiune strategica pentru valorificarea namolurilor provenite din statiile de 
epurare; Optiunea de valorificare in agricultura a namolurilor sau a compostului a fost luata in 
considerare in cadrul analizei de optiuni; optiunea de producere a compostului din namol are 
avantajul ca elimina agentilor patogeni inainte de utilizare, posibilitatea stocarii si utilizarii la mult 
timp dupa ce a fost produs, se asigura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un 
produs cu o compozitie stabila, cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol, 
beneficiaza de un grad mai mare de acceptare sociala si implicit de comercializare;  

 Silvicultura: exista oportunitati periodice pentru folosirea namolului in programele de impaduriri dar 
acestea sunt semnificative doar pentru SEAU care sunt in apropierea arealelor de impadurire 
planificate; ca rezultat, folosirea namolului in silvicultura nu este privita drept o componenta a 
strategiei de gestionare a namolului de epurare, dar trebuie incurajata de cate ori apar oportunitati 
adecvate; 

 Ameliorarea solurilor degradate si remedierea solurilor contaminate analizate nu pot reprezenta 
optiuni strategice pentru gestionarea namolurilor,  acestea avand un caracter ocazional, temporar. 

 Depozitarea: Avand in vedere ca depozitul de deseuri nu este finalizat si luand in considerare 
dificultatile tehnice si institutionale privind utilizarea namolului ca material de acoperire, acesta 
optiune nu va fi analizata in cadrul analiza de optiunii pentru CAA Turda.   De asemenea, avand in 
vedere ca optiunea de depozitare a namolurilor este ultima optiune in ierarhia deseurilor  si faptul ca  
incepand cu anul 2017  s-a introdus taxa de depozitare in valoare de 80 lei in anul 2017 si 120 lei 
incepand cu anul 2018, optiunea de depozitare nu a fost luata in cadrul analizei de optiuni.  

In conformitate cu Strategia nationala de gestionare a namolurilor, eliminarea namolului in depozitele 
de deseuri este privita ca si optiune ultima, legislatia europena restrictioneaza progresiv depozitarea 
deseurilor organice. Noua legislatie a deseurilor in Romania stabileste un obiectiv ce presupune 
reducerea cu 50% a eliminarii deseurilor in depozitele de deseuri pana in 2020, aspect ce va avea 
influenta asupra costurilor depozitarii namolului in depozitele de deseuri. 

 Co-procesarea namolului la fabricile de ciment: in Regiunea Vest, la cca 145 km de Campia Turzii, 
exista un cuptor de producere a clincherului apartinand SC Holcim (Romania) Ciment Alesd in care 
namolurile pot fi valorificate energetic si material. Pentru analiza acestei optiuni a fost avuta in 
vedere necesitatea uscarii termice a namolurilor pentru a putea fi co-procesat in cuptorul de clinker 
de la Fabrica de ciment Alesd si reducerii volumului in scopul optimizarii costurilor de transport, 
avand in vedere ca fabrica de ciment este situata la o distanta de 145 km de SEAU.  

SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 
30.10.2007, revizuita in data de 12.11.2012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, 
conform careia Societatea va desfasura activitati specifice de productie de cimentului si valorificarea 
materiala si energetica a deseurilor prin co-procesare in procesul de fabricare a cimentului, extractie 
de calcar si marna, captare, tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor uzate  (Cod 
CAEN activitatea 2351 Fabricarea cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si 
resturilor  si  activitatea 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase). 

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti, avand codul 19 18 05,  sunt mentionate in  Anexa 
2 la  Autorizatia integrata de mediu (Anexa 1 - Lista deseurilor solide si semisolide care pot fi 
acceptate la coincinerare); 

4. Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul SC CAA 
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In prezent in cadrul SC CAA este in implementare Strategia privind managementul namolurilor care  prevede 
urmatoarele optiuni de gestionare a anmolurilor: 

 pe termen scurt si mediu (2014-2021 namolurile obtinute de la statia  de epurare Turda –Campia 
Turzii vor fi depozitate in depozitul de deseuri si valorificate in agricultura 

 pe termen lung  (dupa 2021), namolurile provenite de la Statia de Epurare studiata ar putea fi arse 
in cuptoarele de la fabrica de ciment Holcim Turda  

 valorificarea namolurilor in agricultura/silvicultura in concordanta cu prevederile ORDINULUI nr. 344 
din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (daca se gasesc doritori) pe termen 
scurt, mediu si lung. 

Sintetizat, rutele de eliminare fezabile pentru aglomerarea studiata sunt redate in tabelul de mai jos:  

 
 TERMEN SCURT SI MEDIU  

(2014-2021)  
TERMEN LUNG  
(dupa 2020)  

SEAU Campia Turzii  Depozit ecologic  
Agricultura  

Uscare si ardere in cuptoarele 
fabricii de ciment Holcim Turda  

Reziduurile de Ia statiile de epurare sunt eliminate dupa cum urmeaza: 

 Reziduuri de la gratare - in depozite de deseuri nepericuloase.  

 Grasimile: la ora actuala, grasimile generate la statia de epurare Campia Turzii sunt introduse in 
metantancuri pentru fermentare; 

 Nisipul - se depune in depozitele de deseuri nepericuloase sau se poate utiliza in constructii ca 
suport pentru drumuri sau pentru suport la conductele de canalizare. 

5. Prevederile Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare 

Obiectivul general al Strategiei Nationale este imbunatatirea pe termen lung a factorilor de calitate a mediului 
prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al namolului. 

Judetul Cluj face parte din Regiunea 4 Nord –Vest  alaturi de judetele Bihor, Satu Mare, Bistrita Nasaud, 
Maramures si Salaj. 

In cadrul Strategiei nationale de gestionare a namolurilor pentru Regiunea Nord - Vest se propun 
urmatoarele  optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor:  

Tabel 6.1-22 Regiunea Nord-Vest - Cantitatile totale de namol pe solutii de utilizare/inlaturare (t/an) 

Anul Agricultura Depozite 
Recuperare 
de energie 
(Ciment) 

Recuperare 
de energie 
(incinerator) 

Altele Total 

2016 3.420 29.790 0 0 840 34.050 

2017 4.630 34.640 0 0 1.010 40.280 

2018 7.730 48.020 0 0 1.180 56.930 

2019 8.690 46.890 0 0 1.180 56.760 

2020 9.650 0 27.570 13.770 1.170 52.160 

2030 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

2040 9.360 0 26.740 13.360 1.130 50.590 

Se poate observa ca pentru Regiunea Nord – Vest,  a fost luata in considerare, avand in vederea prezenta 
mai multor fabrici de ciment in regiune,  optiunea ca cca 53% din namolul ganerat, incepand cu annul 2020 
sa fie co-incinerat la fabricile de ciment, in scopul valorificarii energetice a acestora, 18.5 % sa fie folosit in 
agricultura, 26.3% recuperare de energie (incinerare) si 2.2 % alte optiuni.    

6. Rezultatele analizei de optiuni (sectiunea 6.9) 
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In urma evaluarii posibilitatilor de valorificare/eliminare a namolurilor  generate la statiile de epurare  operate 
de Compania de Apa Aries,  s-au analizat urmatoarele optiuni strategice de valorificare/eliminare a 
namolurilor: 

 VALORIFICAREA  IN AGRICULTURA  

 COMPOSTAREA NAMOLURILOR 

 VALORIFICARE ENERGETICA SI MATERIALA PRIN  CO-PROCESAREA LA FABRICA DE 
CIMENT ALESD (se ia in calcul uscarea prealabila a namolurilor) 

Reabilitarea terenurilor degradate nu poate fi privita ca o componenta sustenabila a strategiei de 
management a namolurilor, insa poate oferi oportunitati locale ocazionale de a se folosi cantitati mari de 
namol dintr-o data. 

De asemenea, utilizarea in silvicultura nu reprezinta o optiune stategica de valorificare, datorita suprafetelor 
reduse de aplicare, dar poate aparea ocazional si oportunitatea utilizatii in plantatiile forestiere private. 

In tabelul urmator se prezinta optiunile strategice privind gestionarea namolurilor: 

Tabel 6.1-23 Optiunilor strategice de valorificare/eliminare finala a namolurilor  

Solutie Detalii 

Valorificarea  prin aplicare pe terenuri 
agricole   

Valorificare prin aplicare pe terenuri agricole a namolului stabilizat 
aerobic si deshidradat SU 25%; este necesara identificarea 
fermierilor si a terenurilor adecvate, in conformitate cu legislatia 

Co-procesare la Fabrica de ciment 
Alesd 

Namol uscat 90% SU necesita achizitia unei instalatii de uscare 
namol 

Compostare  Namol 25% SU;  Necesita achizitia de material structurant (deseuri 
verzi) si dezvoltarea unei piete de compost  

Astfel, s-au analizat urmatoarele optiuni: 

OPTIUNE Descrierea optiunii perioada 2021-2050 

OPTIUNEA 1 

USCARE SI 
VALORIFICARE 

ENERGETICA + 
AGRICULTURA 

Perioada 2021 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi co-procesat la Fabrica de ciment  
Holcim Alesd  

  

OPTIUNEA 2 
COMPOSTARE + 
AGRICULTURA 

Perioada 2022 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat 

OPTIUNEA 3: 100% 
VALORIFICARE IN 
AGRICULTURA 

Perioada 2021 -2050  

 100% din namolul generat va fi valorificat in agricultura 
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La evaluarea optiunilor s-au aplicat criterii majore si subcriterii, astfel: 

 criteriu major tehnic (caracteriticile statiilor de epurare, cantitatile de namol rezultate, potentiale 
complexitate, durata de implementare, riscuri, constrangeri legale etc); 

 criteriu major privind impactul asupra mediului (cantitatea si calitatea namolului deshidrat, impactul 
asupra mediului, prevederi legislative etc) 

 criteriu major privind componenta sociala (acceptarea solutiei de valorificare, crearea locurilor de 
munca, implicarea sectorului privat etc). 

 criteriu major economic (subcriterii: costuri de transport, costuri de valorificare/tratare/eliminare 
etc,); 

DESCRIERE OPTIUNI 

Optiunea 1: Uscare si valorificare energetica si materiala prin co-procesare in cadrul Fabricii de 
ciment  Holcim Alesd + Agricultura 

In cazul Optiunii  1 se are in vedere ipoteza uscarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii, 
restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu namolurile 
namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare namol cu capacitatea de 3760t/an. Instalatia  de uscare 
va fi amplasata in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii.  

Dupa uscare namolurile avand 90% SU vor fi transportate la Fabrica de ciment Holcim Alesd, in vederea co-
procesarii in cuptorul de clincher.  

In vederea analizarii aceste optiuni s-au purtat discutii cu reprezentantii Fabricii de ciment Holcim Alesd in 
scopul analizarii posibilitatii tehnice, de mediu  si de reglementare in scopul  co-procesarii namolurilor.  

De asemenea,  s-a avut in vedere  cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe terenurile agricole din 
zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea namolurilor. 

Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare si achizitia unui echipament de transport namol pe 
teerenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a namolurilor sa fie inchiriat.     

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor 
realiza analize ale calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu 
prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

In scopul imprastierii namolurilor pe ternurile agricole trebuie realizate probe ale solului pentru a verifica 
continutul de medtale grele din sol. Cantitatile maxime anuale ale metale grele care pot fi introduse in 
solurile cu destinatie agricola si valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe 
care se aplica namoluri si sunt prezentate in Tabelul 1.1 si tabelul 1.2 din OM nr 344/2004.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 1:  
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Optiunea 1  
Uscare si valorificare  
energetica  
+ Agricultura 

Cantitate totala namol generat  

an 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 
t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an  25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 1015 1586 1595 1550 1460 1351 1238 1129 

mc/an 919 1436 1444 1403 1322 1224 1121 1022 

tSU/an 355 555 558 542 511 473 433 395 

Total agricultura  

t/an  1227 2010 2027 1994 1917 1821 1720 1611 

mc/an 1122 1841 1856 1828 1758 1672 1581 1482 

tSU/an 402 648 653 640 611 576 539 501 

%   25 35 35 35 34 33 31 30 

Uscare si co-procesare Fabrica de 
ciment 

Uscare  

t/an  35% SU 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 3404 

% 75 65 65 65 66 67 69 70 

Output uscare  
Co-procesare  
Fabrica de ciment  

tone/an 90%  1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 

  mc/an 90% 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 
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OPTIUNEA 2: COMPOSTARE + AGRICULTURA 

In cazul Optiunii  2 se are in vedere ipoteza compostarii a cca  70-75% din namolurile de la SEAU Campia 
Turzii, restul cantitatii de namol generata urmand sa fie valorificata direct in agricultura, impreuna cu 
namolurile namolurile de la SEAU Tritenii de Jos si   SEAU Luncani.  

Optiunea implica realizarea unei statii de compostare namol cu capacitatea de 5230 t/an ce va fi amplasata  
in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii, compostul obtinut urmand sa fie valorificat ca fertilizant pe 
terenuri agricole.  

Tehnologia de compostare analizata este ―compostare intensiva aeroba, in  brazde deschise‖. Compostarea 
aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea temperaturii necesare 
distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in timpul procesului. 
 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiilor de epurare este supus 
proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare (25% SU) care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU. 
 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin retelele comerciale. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 
compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 
mai mica fata de cea a namolului.   

Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta 
pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate 
produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: deseuri de lemn (aschii de lemn, crengi), paie din cereale, 
rapita sau porumb, iarba (verde sau uscata), crengi, frunze uscate si verzi, deseuri verzi. In cadul analizei de 
optiuni s-a considerat utilizarea ca  material structurant a deseurilor de lemn (aschii de lemn) deoarece cca 
70% din acestea  poate fi reintrodus  dupa trecerea compostului prin ciur (fractie cu dimensiunea >25 mm 
rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare.  

Avand in vedere cantitatile de namol care urmeaza sa fie procesate   s-a estimate ca sunt necesare cca 
1500 t/an (7356 mc/an) material structurant.   

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare [presupus] 

Material Cantitate[t/an] Volum [mc/an] 

Namol 3.760 3404 

Paie [fractie amestec] 500 4.150 

Deseu verde [fractie amestec] 1.000 2.850 

Total  5230 10760 

 

Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.260 45% 0,49 
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Pentru  realizarea  statiei de compostare este necesara construirea urmatoarelor zone: 

 zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 zona de realizare amestec namol si deseuri verzi 

 zone de  stocare a amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 zona de amplasare a ciurului  

 zona de stocarea finala a compostului  

 zona pentru tratarea mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 

 
 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  
In vederea analizarii aceste optiuni s-a avut in vedere cerinta de namol pentru utilizarea ca fertilizant pe 
terenurile agricole din zona Turda, CAA avand deja un cantract incheiat cu un fermier pentru preluarea 
namolurilor. 

Pentru imprastierea pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Avand in vedere ca utilizarea compostului   din namoluri de epurare nu este reglementata de lege, s-a luat in 

considerare necesitatea realizarii de catre producator de analize privind continutul de metale grele  si de 

asemenea, necesitatea realizarea de investigatii asupra solului referitoare la aportul de nutrienti permis 

(limitare azot)  si continutul de metale grele, de catre fermieri.  

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  analize ale 
calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu prevederile OM 344/2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza 
namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, 
numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc 
minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 2:  
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
Compostare  

Namol SEAU 
Campia Turzii 

t/an  3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 

Fractie de 
amestec (deseu 
verde)  

t/an  total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

mc/an total 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 

Total input 
compostare t/an   5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 

mc/an  10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 

OUTPUT 
Instalatie 
compostare 

mc/an 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 

t/an 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 

Agricultura 

SEAU Campia 
Turzii 

mc/an 919 1436 1438 1441 1444 1403 1321 1223 

t/an 1015 1586 1589 1591 1594 1549 1459 1351 

SEAU Triteni 
mc/an 106 213 214 216 217 223 230 236 

t/an 112 223 224 226 227 234 241 247 

SEAU Luncani 
mc/an 96 192 193 194 195 201 207 213 

t/an 101 201 202 204 205 211 217 223 

Total Agricultura 
mc/an 1121 1841 1846 1851 1856 1827 1758 1672 

t/an 1227 2010 2015 2021 2026 1994 1917 1821 
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Optiunea 3: Valorificarea intregii cantitati de namol generate in agricultura 

Utilizarea namolului in agricultura reprezinta cea mai complexa optiune.   

La evaluarea optiunii s-au avut in vedere cerintele prevazute de OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in 
agricultura.  

Astfel, conform OM nr 344/2004, pentru implementarea acestei optiuni se au in vedere: 

 Estimarea suprafetelor de teren necesare pentru imprastierea namolurilor avand la baza 
urmatoarele: 

o cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati 

o rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha, avand in vedere continutul de azot al 
namolului 

 testarea calitatii namolurilor (param agronomici, metale grele, HAP, PCB, AOX si dioxine 

 testarea solurilor  

 realizarea de studii agrochimice 

 obtinerea permisului de imprastiere 

 transportul namolurilor si imprastierea namolurilor pe terenuri agricole 

 

Numarul de teste necesare pentru namol se stabileste in functie de cantitatea de substanta uscata 
imprastiata pe sol.  

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care urmeaza sa fie gestionate , conform Optiunii 3.  

  
  an  2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Cantitate namol generata  

tone/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

Valorificare 
agricultura 

SEAU Tritenii de Jos 

t/an  25% SU 112 223 227 234 241 247 253 253 

mc/an  106 213 217 223 230 236 242 242 

tSU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

SEAU Luncani 

 t/an  25% SU 101 201 205 211 217 223 228 228 

mc/an  96 192 195 201 207 213 218 218 

tSU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

SEAU Campia Turzii  

t/an  35% SU 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

tSU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

Total agricultura  

t/an  4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

%   100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Analiza multicriteriala 

In vederea evaluarii optiunilor  propuse, s-a aplicat analiza multicriteriala  a fiecarei optiuni avand in vedere 
urmatoarele criterii  si notarea acestora cu un punctaj de la 0-5, 5 reprezentant aprecierea cea mai 
favorabila: 
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 Disponibilitatea solutiei 

 criterii de mediu 

 criterii tehnice 

 criterii finaciare (analiza optiunilor din punct de vedere al  Valorii nete actualizate a costurilor (VNA) 
care include Costuri de investitie si reinvestitieosturi de operare)  

 criterii sociale 

 constrangeri legale.  

 
In tabelul urmator se prezinta rezultatele analizei VNA pentru optiunile analizate:  

Optiuni Rezultat VNA 

Optiunea 1: Uscare  (co-procesare Fabrica  de ciment Alesd) + Agricultura 5930271 euro 

Optiunea 2 Compostare +  Valorificare agricultura 3798502 euro 

Optiunea 3: Valorificare agricultura 1460533 euro 

 
Se poate observa ca cel mai mic VNA a rezultat pentru Optiunea 3 Valorificare agricultura deoarece costurile 
de investitie pentru acesta optiune sunt mici si dea semenea costutile de operarea sunt mai mici decat in 
cazul celorlalte optiuni.  

 
In urma aplicarii evaluarii multicriteriale pentru fiecare optiune s-au obtinut urmatoarele rezultate:  
 

Optiuni 
Disponibilitatea 
solutiei in zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiare 

Criterii 
sociale 

Constrangeri 
legale  

Total  

Agricultura  3 3 5 5 3 3 
22 

Compostare 5 4 4 4 4 4 
25 

Co-
procesare 
fabrica de 
ciment 
(inclusiv 
uscare) 

4 4 3 3 5 4 
23 

 
 

Asa cum rezulta din tabelul anterior, optiunea cea mai avantajoasa o reprezinta compostarea iar optiunea 
care a obtinut punctajul cel mai mic este agricultura, datorita, in principal, dificultatii de a gasi fermieri si 
terenuri care se preteaza la utilizarea namolurilor,   riscurilor de mediu avand in vedere continutul  potential 
de metale grele si agenti patogeni,  acceptarii reduse in mediul social si  constrangerilor legale cu privire la  
calitatea terenurilor, calitatea solului, namolului, realizarea de studii agrocimice si obtinerea permiselor de 
imprastiere, in conformitate cu OM nr 344/2004.  

Prin compostare se elimina in totalitatea riscurile generate de prezenta agentilor patogeni si, deoarece nu se 
mai impun conditiile legate de teren cu privire la pH, panta terenurilor, protectia  surselor de apa  si tipurile 
de culturi, sunt sanse mult mai mari sa se identifice fermieri si terenuri disponibile.  Raman insa valabile, in 
conformitate cu prevederile OM nr 344/2004, conditiile  cu privire la continutul de metale grele din sol si din 
compost si realizarea studiilor agrochimice avand in vedere limitarea continutului de azot din sol, in sarcina 
fermierilor.  

Tabel 6.1-24 Analiza multicriteriala a optiunilor de gestionare a namolurilor 
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Optiuni  Disponib 
solutiei in 
zona 
proiectului 

Criterii de 
mediu 

Criterii 
tehnice 

Criterii 
financiar
e 

Criterii 
sociale 

Constrange
ri legale 
/institutional
e 

Total  

Optiunea 1  

Uscare si 
valorificare 

energetica + 
Agricultura 

4 4 3 5 4 4 24 

Optiunea 2 
Compostare + 

Agricultura 
5 

4 4 4 4 4 
25 

Optiunea 3 
Valorificare in 

agricultura 

3 3 5 3 3 3 
20 

Se poate observa ca Optiunea 2: Compostare+Agricultura este cea mai avantajoasa avand in vedere al 
criteriile aplicate obtinand punctajul maxim. Optiunea 2 demonstreaza ca este eficienta compostarea  si 
valorificarea in agricultura. 

Pentru implementare acestei optiuni este necesara achizitia unei statii de compostare a namolurilor.   

Strategia de gestionare a namourilor propusa prin proiect  

Conform analizei  prezentata anterior,  avand in vedere rezultatele analizei de optiuni , prezentate detaliat  in 
sectiunea  5.9, Strategia de gestionare a namolurilor rezultate in cadrul statiilor de epurare  gestionate de 
OR, este urmatoarea:   

Perioada 2022 -2050  

 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 

 65-70% din namolul generat va fi compostat  

In tabelul urmator se prezita cantitatile de namol ce vor fi gestionate conform Strategiei:    
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
Compostare  

Namol SEAU 
Campia Turzii 

t/an  3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 

mc/an  3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 

t/zi  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

mc/zi  9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

  t/an  paie 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Fractie amestec 
(deseu verde)  

mc/an paie 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 4506.00 

t/an  deseu 
verde 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

mc/an deseu 
verde 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 

t/an  total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

mc/an total 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 7356 

t/zi total 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 

mc/zi total 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 

Total input 
compostare t/an   5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 5260 

mc/an  10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 10761 

t/zi  14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 

mc/zi  29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 

OUTPUT Instalatie 
compostare 

mc/an 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 4853 

t/an 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 

t/zi  13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 

mc/zi  8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 

Agricultura  

SEAU Campia 
Turzii 

kgSU/zi 972 1519 1522 1525 1528 1484 1398 1295 

t SU/an 355 555 556 557 558 542 510 473 

mc/an 919 1436 1438 1441 1444 1403 1321 1223 

t/an 1015 1586 1589 1591 1594 1549 1459 1351 

SEAU Triteni kgSU/zi 67 135 135 136 137 141 145 149 
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Optiunea 2 
COMPOSTARE + 

AGRICULTURA 

      2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

t SU/an 25 49 49 50 50 51 53 54 

mc/an 106 213 214 216 217 223 230 236 

t/an 112 223 224 226 227 234 241 247 

SEAU Luncani kgSU/zi 61 121 122 123 124 127 131 134 

t SU/an 22 44 45 45 45 46 48 49 

mc/an 96 192 193 194 195 201 207 213 

t/an 101 201 202 204 205 211 217 223 

Total Agricultura  kgSU/zi 1100 1775 1780 1784 1788 1753 1674 1578 

tSU/an 402 648 650 651 653 640 611 576 

mc/an 1121 1841 1846 1851 1856 1827 1758 1672 

t/an 1227 2010 2015 2021 2026 1994 1917 1821 
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Conform acestei optiuni 65-70% din namolul generat va fi compostat in cadrul Statiei de compostare 
propusa, amplasata in cadrul SEAU Campia Turzii si 30-35 % din namolul generat va fi valorificat in 
agricultura.  

Prin implementarea strategie namolurile generate vor fi gestionate astfel: 

 70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi compostate 

 25-30% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi valorificate in agricultura (35% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Tritenii de Jos vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Luncani vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

Pentru implementarea optiunii este necesara achizitia unei statii de compostare si achizitia unui echipament 
de transport namol pe terenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a namolurilor sa fie 
inchriat.  

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in cadrul 
statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia turzii, in amestec cu deseuri 
verzi.  

Capacitatea statiei de compostare va fi de 5260 t/an (10760 mc/an). Prin compostare se obtin 3100 t/an 
(4800 mc/an). 

  Avantaje compostare 

 reducerea volumului  de material care trebuie transportat pe terenuri agricole fata de amplicarea 
directa a namolului ne-compostat  

 posibilitatea stocarii si utilizarii la mult timp dupa ce a fost produs 

 asigura imprastierea usoara pe terenuri agricole avand in vedere continutul redus de apa 

 se asegura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un produs cu o compozitie stabila, 
cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol 

 controlul continutului de nutrienti in scopul respectarii conditiilor de aplicare pe terenuri si cerintele  
plantelor  

 eliminarea agentilor patogeni inainte de utilizare 

 daca in procesul de compostare se utilizeaza deseuri verzi  in amestec cu namol pentru a obtine un 
raport optim C/N,   se reduc costurile de tratare/eliminare a acestor deseuri verzi  

Prin compostare se elimina in totalitatea riscurile generate de prezenta agentilor patogeni si, deoarece nu se 
mai impun conditiile legate de teren cu privire la pH, panta terenurilor, protectia  surselor de apa  si tipurile 
de culturi, sunt sanse mult mai mari sa se identifice fermieri si terenuri disponibile.  Raman insa valabile, in 
conformitate cu prevederile OM nr 344/2004, conditiile  cu privire la continutul de metale grele din sol si din 
compost si realizarea studiilor agrochimice avand in vedere limitarea continutului de azot din sol, in sarcina 
fermierilor.   

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa 
treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi (lemn, crengi, frunze verzi, etc) – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 
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Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

Avand in vedere ca utilizarea compostului   din namoluri de epurare nu este reglementata de lege, s-a luat in 
considerare necesitatea realizarii de catre producator de analize privind continutul de metale grele  si de 
asemenea, necesitatea realizarea de investigatii asupra solului referitoare la aportul de nutrienti permis 
(limitare azot)  si continutul de metale grele din sol, de catre fermieri.  

Astfel, pentru imprastierea pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind 
continutul de metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia 
mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  

Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor 
realiza analize ale calitatii namolurilor, si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu 
prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.  

Pentru imprastierea namolurilor este necesar sa se identificice terenuri care sa corespunda cerintelor OM nr 
344/2004 referitoare la tipul de cultura, proximitatea zonelor de protectie sanitara, panta terenurilor, textura 
soluluui, compozitia chimica a salului, structura fermelor,  continutul de nutrient din namol.   De asemenea, s-
a avut in vedere ca distanta optima pana la terenurile pe care urmeaza sa se faca imprastierea sa fie de 
maxim 20 km. Avand in vedere ca namolul se poate imprastia numai primavera si toamna, este necesar sa 
se asigure pentru fiecare SEAU spatii pentru depozitarea temporara a namolurilor.  

Utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar cu respectarea conditiilor prevazute de OM 
344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de calitate specifice si, 
numai daca namolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe pamantul utilizat pentru culturile cu risc 
minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de transmitere a bolilor. 
 
In conformitate cu prevederile OM  nr. 344/2004, in vederea imprastierii namolurilor pe terenurile agricole 
Producatorii de namoluri trebuie sa furnizeze utilizatorului de namol, cu regularitate, informatii privind 
disponibilul de namol si caracteristicile namolului, conform urmatorilor indicatori de caracterizare:  

 pH;  

 umiditate;  

 pierdere la calcinare;  

 carbon organic total;  

 azot;  

 fosfor;  

 potasiu;  

 metale grele: cadmiu; crom; cupru; mercur; nichel; plumb; zinc.  

Numarul de probe se stabileste in functie de cantitatea de  SU de namol imprastiata pe terenuri agricole.  

Pentru namolul folosit in agricultura se vor realiza urmatoarele teste (conform OM 344/2004): 

 parametrii agronomici (SU, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO)  

 metale grele  

 AOX, PAH, PCB   

 Dioxine  

  

Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe:  

   terenurile folosite pentru pasunat;  

   terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;  

   terenurile destinate culturii legumelor;  
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   terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul recoltarii.  

In scopul imprastierii namolurilor pe ternurile agricole trebuie realizate probe ale solului pentru a verifica 
continutul de medtale grele din sol. Cantitatile maxime anuale ale metale grele care pot fi introduse in 
solurile cu destinatie agricola si valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe 
care se aplica namoluri si sunt prezentate in Tabelul 1.1 si tabelul 1.2 din OM nr 344/2004.  

Conform OM nr 344/2004, pentru valorificarea namolului se au in vedere: 

 Estimarea suprafetelor de teren necesare pentru imprastierea namolurilor avand la baza 
urmatoarele: 

o cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati 

o rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha, avand in vedere continutul de azot al 
namolului 

 testarea calitatii namolurilor (param agronomici, metale grele, HAP, PCB, AOX si dioxine 

 testarea solurilor  

 realizarea de studii agrochimice 

 obtinerea permisului de imprastiere 

 transportul namolurilor si imprastierea namolurilor pe terenuri agricole 

 

Numarul de teste necesare pentru namol se stabileste in functie de cantitatea de substanta uscata iprastiata 
pe sol.  

In prezent, OR a incheiat un contract cu un fermier, pe o perioada de 3 ani, pentru preluarea anuala a unei 
cantitati de cca 2500 - 3000 tone de namol. OR primit o intentie de principiu pentru preluarea compostului de 
la operatorul serviciului public de salubritate si intretinere spatii verzi. 

Dotari tratarea namolurilor in cadrul statiilor de epurare 

SEAU Luncani 

In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi valorificate 

direct in agricultura.  Capacitatea statiei de epurare va fi de 2600 l.e. s va deservi localitatile luncani si 

Gligoresti. Procesul de epurare propus contine pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea 

azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 

supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Tritenii de Jos 

In conformitate cu rezultatele analizei de optiuni, namolurile rezultate de la SEAU Luncani vor fi valorificate 

direct in agricultura.  SEAU  Tritenii de Jos va deservi Aglomerarea Tritenii de Jos, respective aglomerarile 

Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. Capacitatea statiei de epurare va fi de 2800 l.e. si va deservi aglomerarea 

Tritenii de Jos (localitatile tritenii de Jos si Tritenii de Sus). Procesul de epurare propus contine pre-tratare 

mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a 

fosforului. 

Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare 
supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 

SEAU Turda-Campia Turzii 
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Statia de Epurare Turda - Campia Turzii a fost dimensionata pentru a prelua apele uzate din intreg Clusterul 

Turda, respectiv 110000 locuitori echivalenti. SEAU Turda Campia Turzii  a fost reabilitata in cadrul 

Proiectului finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013.  

Linia de tratare a  apei, formata din: treapta mecanica preliminara, statie de receptie ape uzate vidanjate; 

treapta mecanica; treapta biologica de epurare cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si defosforizare 

biologica a apelor uzate, instalatie dozare reactivi: pentru precipitarea fosforului este prevazuta dozarea 

solutiei de clorura ferica. 

Linia de tratare a namolului este formata din: Bazin de preingrosare namol de sedimentare gravitationala;  

Ingrosator mecanic namol exces, Statie de pompare ―apa de namol, Fermentatoare de namol-metantancuri, 

bazin stocare namol fermentat; Instalatie de deshidratare namol: instalatie tip filtru - presa cu banda 

(concentratia namolului la iesirea din  instalatie va fi 24-26 % S.U), instalatie de cogenerare entru producere 

de energie electrica-energie termica si /sau in central termica, cu utilizarea biogazului din fermentatoare. 

Statia de compostare SEAU Campia Turzii 

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in cadrul 
statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia turzii, in amestec cu deseuri 
verzi.  

Statia de compostare a fost dimensionata pentru urmatoarele capacitati: 

Tabel 6.1-25Dimensionare Statie de Compostare 

Parametru Namol Deseu verde amestec Total 

 t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi 

Input 3760 10.3 3404 9.3 1500 4.1 7356 20.15 5260 14.4 10760 29.45 

Output  3100 8.4 4800 13.1 

Compostarea este o metoda biochimica de stabilizare a namolurilor din apele uzate pentru a putea fi folosite 
ca produse de imbunatatire a calitatii solurilor. Se poate folosi ca ingrasamant in agricultura, pentru controlul 
eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea pamantului. 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiei de epurare Campia Turzii 
este supus proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU; namolurile  obtinute nu au miros sau acesta este 
insesizabil. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in 
procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia de amestec este 
necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa 
treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi[lemn, crengi, frunze verzi, etc] – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

 

Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

La dimensionarea instalatiei de compostare s-au avut in vedere urmatoarele cantitati:  
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Material Intrare masa [t] Materie uscata [%] Densitate [t/mc] 

Namol 3.760 35% 1,00 

Fractie amestec[paie/deseu verde] 1.500 70% 0,21 

Total 5.260 45% 0,49 

 
Statia de epurare va fi operabila 24 h/zi , respective 350 zile/an echipamente/procese tratarea biologica si 8 

h/zi, 1 schimb/zi,  260 zile/an manipulare materiale si mentenanta. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 

compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 

mai mica fata de cea a namolului.  Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen 

cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de 

compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Pentru dimensionarea  instalatiei s-a presupus  ca  pentru compostare vor fi utilizate cca 500 t.an paie si 

1000 t/an alte deseuri verzi. 

Astfel, in urma celor prezentate mai sus avem urmatoarele cantitati necesare a fi introduse in fluxul 

tehnologic: 

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare in instalatia de compostare intensiva  INPUT 

Material Cantitate  

(t/an) 

Volum 

(mc/an) 

Apa (%) Densitate 

(t/mc) 

Namol 3.760 3404 65% 1.1 

Fractie structurala: Paie  500 4.506 

30% 0.21 Fractie structurala: Deseu verde (lemn 

tocat, frunze uscate, iarba, rumegus) 
1.000 2.850 

Total  5260 10760 55% 0.49 

Pentru a fi imprastiat pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (prezentate in tabelul 1-64) 

Pentru irigarea brazdelor se vor utiliza 1200 mc/an apa.  

Etapele procesului de compostare: 

 Amestecul namolului cu materialul de umplutura; 

 Descompunerea, aerarea amestecului prin insuflare de aer si mecanic prin intoarcerea brazdelor; 

 Maturarea - permite desfasurarea fenomenului de stabilizare a namolului si racirea compostului; 

 Rafinarea sau sitarea pentu indepartarea materialului nebiodegradabil; Fractia grosiera rezultata de 

la ciur este recirculata prin reintroducerea in procesul de compostare ca fratie structurala in noile 

brazde sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor;   

 Depozitarea temporara;  

 Valorificarea. 

Flux  tehnologic 

La intrarea in statie deseul verde care urmeaza sa fie folosit ca material de amestec va fi tocat cu ajutorul  

tocatorului si  transportat cu ajutorul incarcatorului frontal sau cu tractorul dotat cu furci si cupa pe platforma 
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de depozitare temporara, dimensionata pentru stocarea a 840 mc deseu verde, timp de 28 de zile. Suprafata 

platformei va fi de 300 mp. Inaltimea maxima a gramezii va fi de 3.2 m. 

Pentru amestecare namolului si mateialul de amestec (deseuri verzi), pe platforma exterioara betonata se 

vor forma 2 brazde  cu dimensiunea de 30 m lungime, cca. 4,0 m latime si cca. 1,9 m inaltime. Construirea 

gramezilor se va face prin asezare in partea de jos a fractiilor de amestec (voluminoase si mai uscate) dupa 

care se vor aseza in straturi de namol alternativ cu  deseu verde, pana la atingerea inaltimii proiectate. 

Dupa construirea brazdei materialul se va omogeniza printr-o trecere cu ajutorul tractorului si a intorcatorului 

de brazda si apoi se va muta ininteriorul  halei inchise  cu ajutorul incarcatorului frontal si a tractorului. 

In fiecare saptamana, in interiorul halei, se va construi cate o brazda de amestec cu  lungimea de  cca. 35 

m, latime cca. 4,5 m si inaltime maxima la varf cca. 2,3 m.  

Volumul de material de amestec pe o brazda va fi de cca 225 mc. 

Pentru a stimula compostarea intensiva si maturarea brazdele vor fi aerate  cu ajutorul ventilatoarelor iar pe 

parcursul procesului se va masura temperatura.   

Brazdele sunt rasturnate si amestecate periodic in timpul procesului de compostare in vederea aerarii 

mecanice.Fiecare brazda se va intoarce o data pe saptamana pe perioada de compostare intensiva prin 

mutarea acesteia inspre dreapta (pe amplasamentul invecinat) cu ajutorul cu intorcatorului de brazde cu 

stocare laterala. Cand este necesar brazdele se vor umezi cu ajutorul sistemului de irigare montat in hala, de 

regula inainte de a se intoarce brazdele. 

Rata procesului de biodegradare este controlata de aerare, umiditate si procesul mecanic de intorcere a 

brazdelor. Procesul de compostare poate fi  controlat si accelerat de: 

 Aerarea fortata care  furnizeaza suficient oxigen conform cerintei  si care in acelasi timp  furnizeaza 

mecanismul de control al mirosurilor 

 Intoarcerea brazdelor de compost care contribuie la amestecarea materialului si cresterea aerarii in 

material;  

Procesul de compostare intensiva va dura 28 de zile iar procesul de maturare aerata 28 de  zile. Intregul 

proces dureaza 56 zile.  

Dupa cele 8 saptamani de compostare, compostul pe brazda cu nr. 8 (prima brazda formata) va fi trecut prin 

ciurul rorativ de rafinare de unde fractia fina (< 25 mm)  se va muta in hala de stocare temporara a 

compostului cu suprafata de 384.47mp, iar cea grosiera se va folosi ca si fratie structurala in noile brazde 

sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor. 

Compostul obtinut (13.3 mc/zi) va fi stocat in sopronul acoperit de stacare compost, cu suprafata de 400 mp, 

sopronul fiind dimensionat pentru stocarea timp de 92 zile a unei cantitati de cca 1223.31 mc (inaltimea 

maxima a gramezii de 3.5 m). 

Compostul va fi comercializat  ca fertilizant pe terenurile agricole in vrac sau comercializat, ambalat in saci.   

Pentru  proiectarea statiei de epurare se au in vedere urmatoarele cerinte: 

 Zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 Amestecarea mecanica namolului si a deseurilor verde 

 Stocarea amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 Zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 Trecerea prin ciur a materialului (dimensionarea ciurului depinde de cerintele de utilizare, fractia fina 

se comercializeaza iar fractia grosiera se recicleaza in procesul de compostare ca material de 

structurare)  

 Stocarea finala a compostului  
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 Controlul mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru asigurarea functionarii statiei de compostare se vor realiza urmatoarele:  

 Hala inchisa si acoperita cu tabla pentru stocarea temporara a namolului dimensionata pentru 

stocarea temporara a cantitatii de namol necesara pentru formarea brazdelor de compostare (14 

zile, cca 144.22t, 131 mc) cu suprafata S=100 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru depozitarea temporara a  fractiei structurale de amestec (paie, 

deseuri lemn, iarba, frunze, alte deseuri verzi), pentru o perioada de 28 zile, cca 840mc; Suprafata 

platforma S=300 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru amestecarea fractiilor de namol si deseu verde S=2050 mp 

 Hala inchisa compostare cu suprafata de 2200 mp si inaltimea de 5 m, dimensionata pentru 

amplasarea a 8 brazde de compostare; 

Hala va fi dotata cu urmatoarele:  

o Sistem de control temperatura brazde – 8 senzori de temperatura fara fir care se vor 

introduce in materialul din brazde; 

o Sistem de irigare montat in hala pentru 7 brazde 

o Sistem de aerare in sistem depresionar a brazdelor (extragere aer din hala prin brazde) 

controlat prin SCADA,  prin conducte pozitionate in pardoseala de beton, conectate la 

Biofiltru de neutalizare a mirosurilor - 1 ventilator de min. 3,0kW/brazda; Ventilatoarele au 

interiorul din  inox si carcasa exterioara aluminiu; 

o Sistem ventilatie in sistem depresionar a halei (1 ventilator de cca. 45kW) (pentru extragerea 

aerului viciat) conectat la Biofiltru de neutalizare a mirosurilor; Tubulatura in interiorul halei 

pentru extractia aerului viciat din hala  

o Sistem de filtrare a aerului – Biofiltru prevazut cu sistem de spalare a aerului; Min. 3,5 

schimburi de aer/ora a halei de compostare; cca. 50.000 mc/h 

Biofiltru are o suprafata de cca. 340 mp; inaltimea materialului biofiltrant este de min. 2,00m; 

patul biofiltrant este format din fractie grosiera in partea inferioara diametru cca.40-80 mm si 

h=0,5m; fractie fina in partea superioara cca. 20-40 mm si hcca=1,5 m 

o Intorcator de brazde (pentru omegeniarea materialului); intorcator cu stocare laterala ( 

pentru  interiorul halei) 

o Container monitorizare proces tehnologic (PC, monitor si program vizualizare) 

o Conductele de aerare(1 linie/brazda) au o distributie omogena a aerului (inceput conducte 

fata de sfarsit conducta) de +/-15%  

 Sopron acoperit de stocare a compostului cu suprafata de 400 mp; 

 Rigole si camin colectare levigat si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

 Rigole si camin colectare ape pluviale si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 
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Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  
 

 

Managementul reziduurilor de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea 
mecanica, deznisipator si separator de grasimi 

Retinerile de la gratare, spălate şi compactate, precum si nisipul retinut spalat si deshidratat, vor fi încărcate 
în containere care sa poata fi imediat evacuate şi transportate la depozitele de deseuri conforme.  

Containerele, furnizate de asemenea în cadrul proiectului vor fi amplasate  in interiorul cladirii, vor fi 
acoperite corespunzător pentru a preveni răspândirea mirosului şi vor fi prevăzute cu urechi de ridicare 
pentru a permite încărcarea adecvată în camioane. Va fi asigurat spaţiu suficient pentru a aşeza două 
containere cu o capacitate minimă de 1 m3 fiecare la unitatea de spălare si compactare a materialelor 
reţinute de grătare în zonele de descărcare. 

Grasimile retinute vor fi descarcate intr-un camin colector de grasimi de unde vor fi indepartate cu vidanja. 
Amplasamentul caminului colector de grasimi va fi accesibil pentru vehiculul de colectare 

Reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator 
si separator de grasimi se recomanda a se elimina astfel: 

 Grasimile vor fi predate firmelor autorizate in valorificarea/eliminarea acestui tip de deseuri ; 

 Reziduurile reprezentate de retinerile de la gratare dese, gratarele rare si retinerile de nisip vor fi 
transportate la depozitele de deseuri conforme; 

 Reziduurile rezultate din curatatea retelelor de canalizare si caminelor vor fi transportate la 
depozitele de deseuri conforme. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor 
de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi. 

In tabelele urmatoare se prezinta cantitatile de retineri de gratare, nisi psi grasimi rezultate de la statiile de 
epurare realizate prin proiect: 

 

SEAU Reziduuri U.M. Valoare 

SEAU Luncani Volumul mediu 
zilnic al retinerilor 
gratare dese 
compactate m³ / zi 0.012 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor  
gratare rare 
compactate m³ / zi 0.04 

Cantitatea medie 
de nisip separat kg/zi 25 

Cantitatea maxima 
de nisip separat kg/zi 76 

Volumul zilnic de 
grasimi retinute m³/zi 0.014 

SEAU Tritenii de 
Jos 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor 
gratare dese 
compactate m³ / zi 0.014 

Volumul mediu 
zilnic al retinerilor  
gratare rare 
compactate m³ / zi 0.04 

Cantitatea medie kg/zi 28 
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de nisip separat 

Cantitatea maxima 
de nisip separat kg/zi 85 

Volumul zilnic de 
grasimi retinute m³/zi 0.016 

 
Costul cu eliminarea reziduurilor din cadrul Statiilor de epurare realizate prin proiect a fost inclus in costurile 
de operare  ale statiilor de epurare.  

6.14 ESTIMAREA COSTURILOR DE GESTIONARE A NAMOLURILOR 

In tabelul urmator se prezinta costurile de gestionare a namolurilor in scopul implementarii Strategiei de 

gestionare a namolurilor, avand in vedere optiunea aleasa, conform analizei de optiuni:       

 

Tabel 6.1-26 Costuri de gestionare a namolurilor 
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Detalii calcul costuri de operare Strategia namolurilor 

  an 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Costuri compostare 

A. Cost 
achizitie 
material  
amestec 

euro/an 

30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

B. Cost 
combustibil 

euro/an 
34555 34901 35958 37792 39720 41746 43876 46114 

C. Cost 
energie 
electrica  

euro/an 
38009 38769 41142 45424 50152 55371 61135 67497 

D. Cost 
mentenanta 

euro/an 
8420 8504 8762 9209 9678 10172 10691 11236 

E. Cost probe 
namol 

euro/an 
4868 4917 5066 5324 5596 5881 6181 6497 

D. Cost 
personal 

euro/an 
23725 24318 26188 29629 33523 37928 42912 44081 

Total costuri 
COMPOSTAR
E 

 euro/a
n 

13957
7 

14140
8 147115 

15737
8 168669 

18109
9 194794 

20542
5 

Cost valorificare Agricultura  

A. Cost testare 
sol euro/an  4529 5533 5721 5970 6167 6341 6509 6664 

B. Cost testare 
namol euro/an  1484 2295 2365 2485 2612 2745 2885 3032 

C. Cost 
imprastiere 
namol euro/an  6448 10668 11081 11460 11579 11561 11473 11291 

D. Cost 
Combustibil 
transport 
namol  
pe terenuri 
agricole euro/an  1175 1948 2024 2094 2117 2116 2103 2071 

E. Cost 
personal euro/an  1675 2818 3060 3408 3710 3992 4270 4111 

F. Cost acte 
auto  euro/an  961 1592 1654 1712 1731 1730 1719 1693 

G. Cost 
intretinere 
auto  euro/an  878 1456 1512 1565 1583 1582 1572 1548 

Cost TOTAL 
valorificare 
agricultura  euro/an  17149 26310 27418 28694 29500 30067 30530 30411 

Total costuri 
gestionare 
namoluri de 
epurare   

euro/an 
15672
5 

16771
8 

174532.87
7 

18607
2 

198168.
3 

21116
6 

225324.
8 

23583
6 

euro/t 31 29 30 32 35 38 41 44 

 

Detalii costuri gestionarea namolurilor de epurare 
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 

COSTURI 
COMPOSTARE           

A 

Costuri 
achizitie 
material de 
amestec                   

 
Cantitate Paie  t/an 500 500 500 500 500 500 500 500 

 

Cantitate Deseu 
verde t/an 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Cost unitar 
achizitie paie euro/tona 

3000
0 

3000
0 30000 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

 

Cost unitar 
achizitie Deseu 
verde euro/tona                  

 

Total costuri 
achizitie 
material 
structural euro/an 

3000
0 

3000
0 30000 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

B 
Costuri 
combustibil                   

 

Tocator deseu 
verde  total comb/an 4294 4337 4468 4696 4936 5187 5452 5730 

 

Incarcator 
frontal total comb/an 

2044
7 

2065
1 21277 

2236
2 

2350
3 

2470
2 

2596
2 

2728
6 

 
Tractor  total comb/an 9814 9913 10213 

1073
4 

1128
1 

1185
7 

1246
2 

1309
7 

 

Cost unitar 
combustibil euro/l 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 

 

Cresterea 
costurilor unitare 
in termeni reali  % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Total costuri 
combustibil euro/an 

3455
5 

3490
1 35958 

3779
2 

3972
0 

4174
6 

4387
6 

4611
4 

C 
Cost energie 
electrica          

 

Consum  
energie 
electrica Buc  

kW/b
uc 

suma 
kW 

Ore 
lucrate 

     

 
Cantar 1 1 1 260 

     

 

Iluminator 
exterior 10 0.25 2.5 2190 

     

 

Ventilator aerare 
gramezi 8 3 24 8760 

     

 

Ventilator aerare 
Container 
proces 
tehnologic 1 0.5 0.5 8760 

     

 

Aer conditionat 
Container 
proces 
tehnologic 1 1.2 1.2 8760 

     

 
Pompa biofiltru 1 1 1 8760 

     

 
Valve irigare  7 0.005 0.035 8760 

     

 
Ventilator 1 45 45 8760 
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
evacuare hala 
(spre biofiltru) 

 

Incalzire panou 
irigare 1 0.3 0.3 8760 

     

 

Calculator 
proces 1 0.4 0.4 8760 

     

 

Iluminat 
container 3 0.05 0.15 8760 

     

 
Prize container 2 1.25 2.5 8760 

     

 
pompa irigare 1 10 10 520 

     

 

pompe levigat 
spre tratarea 
mecanica 1 7.5 7.5 1250 

     

 

Pompa ape 
pluviale spre 
tratarea 
mecanica 1 7.5 7.5 1250 

     

 
Ciur rafinare 1 25 25 200 

     

 

Cost 
electricitate 

         

   
2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 

Total putere 
instalata kW 

1285
85 

1285
85 128585 

1285
89 

1285
94 

1285
99 

1286
04 

1286
09 

 
Total consum  kWh 

3750
20 

3750
20 375020 

3750
20 

3750
20 

3750
20 

3750
20 

3750
20 

 

 Pret unitar 
energie 

Pret euro/kwh 
(med)  0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 

 

 Pret unitar 
energie 

Pret euro/kwh 
(tona)  17.2 17.5 18.6 20.5 22.7 25.0 27.7 30.5 

 

Total 
electricitate euro/an 

3800
9 

3876
9 41142 

4542
4 

5015
2 

5537
1 

6113
5 

6749
7 

D Mentenanta                    

 

Echipamente 
mobile(incarcato
r, tractor, ciur, 
etc) euro/an 4752 4800 4945 5198 5463 5741 6034 6342 

 

Echipamente 
compostare euro/an 3667 3704 3816 4011 4216 4431 4657 4894 

 

Total costuri 
maentenanta  euro/an 8420 8504 8762 9209 9678 

1017
2 

1069
1 

1123
6 

E 
Probe 
namol/compost euro/an 2434 2458 2533 2662 2798 2941 3091 3248 

 

Probe 
compost*identic 
namol euro/an 2434 2458 2533 2662 2798 2941 3091 3248 

 

Total analize 
namol si 
compost  euro/an 4868 4917 5066 5324 5596 5881 6181 6497 

F Personal                    

 

Soferi 
(incarcator, 
tractor, cantar) 2                 

 
Salariu  euro/zi/salariat                 
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 

Total Cost 
personal  euro/an 

2372
5 

2431
8 26188 

2962
9 

3352
3 

3792
8 

4291
2 

4408
1 

 

TOTAL 
COSTURI 
OPERARE euro/an 

1395
77 

1414
08 147115 

1573
78 

1686
69 

1810
99 

1947
94 

2054
25 

 
  euro/tona 37 38 39 42 45 48 52 55 

 

Costuri 
valorificare 
agricultura 

            2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 

Cantitate 
valorificata 
agricultura 
(SEAU Triteni, 
SEAU Luncani si 
partial SEAU 
Campia Turzii) 

mc/an 1121 1841 1856 1827 1758 1672 1580 1481 

t/an 1227 2010 2026 1994 1917 1821 1720 1610 

SEAU Campia 
Turzii 
  

mc/an 919 1436 1444 1403 1321 1223 1121 1022 

t/an 1015 1586 1594 1549 1459 1351 1238 1128 

SEAU Triteni 
  

mc/an 106 213 217 223 230 236 242 242 

t/an 112 223 227 234 241 247 253 253 

SEAU Luncani 
  

mc/an 96 192 195 201 207 213 218 218 

t/an 101 201 205 211 217 223 228 228 

A Cost testare  sol                   

 

Cantitatea  
namol 
imprastiat pe ha t  /ha  20 20 20 20 20 20 20 20 

 

Suprafata totala 
necesara 
imprastiere  
namol, din care:  ha/an  61 100 101 100 96 91 86 81 

 

Suprafata 
necesara 
imprastiere 
namol Tritenii 
de jos ha/an  6 11 11 12 12 12 13 13 

 

Suprafata 
necesara 
imprastiere 
namol Luncani  ha/an  5 10 10 11 11 11 11 11 

 

Suprafata 
necesara 
imprastiere 
namol Cp. Turzii  ha/an  51 79 80 77 73 68 62 56 

 

Probe sol  

euro/proba sol 
(5 ha) 121 122 126 133 139 146 154 162 

 probe /an 12 20 20 20 19 18 17 16 

 euro/an 1488 2461 2557 2644 2672 2667 2647 2605 
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 Probe profil sol 
euro/proba sol 
(20 ha) 666 673 693 728 766 805 846 889 

  nr probe 3 3 3 3 3 3 3 3 

  euro/an 1998 2018 2079 2185 2297 2414 2537 2666 

 

Cost studiu 

euro/amplasa
ment (20 ha)                 

 euro/an 1043 1054 1086 1141 1199 1260 1325 1392 

 

Cost total 
testare sol euro/an 4529 5533 5721 5970 6167 6341 6509 6664 

B 

Cost analiza 
namol (OM nr. 
344/2004)                   

 
Probe namol 
Triteni                   

 
param 
agronomoci nr probe 2 4 4 4 4 4 4 4 

 metale grele  nr probe 2 3 3 3 3 3 3 3 

 HAP, PCB, AOX               nr probe 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Dioxine nr probe                 

 
Probe namol 
Luncani                   

 
param 
agronomoci nr probe 2 4 4 4 4 4 4 4 

 metale grele  nr probe 2 3 3 3 3 3 3 3 

 HAP, PCB, AOX               nr probe 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Dioxine nr probe                 

 
Probe namol 
Campia Turzii                   

 
param 
agronomoci nr probe 6 6 6 6 6 6 6 6 

 metale grele  nr probe 4 4 4 4 4 4 4 4 

 HAP, PCB, AOX               nr probe 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Dioxine nr probe 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Total nr probe                   

 
param 
agronomoci nr probe 10 14 14 14 14 14 14 14 

 metale grele  nr probe 8 10 10 10 10 10 10 10 

 HAP, PCB, AOX               nr probe 2 4 4 4 4 4 4 4 

 Dioxine nr probe 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Cost unitar 
probe                   

 
param 
agronomoci euro/proba 42 42 44 46 48 51 53 56 

 metale grele  euro/proba 65 66 68 71 75 79 83 87 

 HAP, PCB, AOX               euro/proba 245 247 255 268 281 296 311 327 

 Dioxine euro/proba 53 53 55 57 60 63 67 70 

 
Costuri analize 
namol                    
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
param 
agronomoci euro/an  420 594 612 644 677 711 747 785 

 metale grele  euro/an  521 658 678 713 749 787 827 870 

 HAP, PCB, AOX               euro/an  490 989 1019 1071 1126 1183 1244 1307 

 dioxina  euro/an  53 53 55 57 60 63 67 70 

 

Total cost 
analiza nam euro/an 1484 2295 2365 2485 2612 2745 2885 3032 

C 

Cost 
imprastiere 
namol                   

 

Cost unitar 
imprastiere 
namol euro/t  5.3 5.3 5.5 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 

 

Cost total 
imprastiere 
namol pe 
terenuri agricole euro/an  6448 

1066
8 11081 

1146
0 

1157
9 

1156
1 

1147
3 

1129
1 

D 

Cost transport 
namol pe 
terenuri 
agricole                   

 

Cost 
combustibil                   

 

Cantitate de 
transportat                             mc/an 1121 1841 1856 1827 1758 1672 1580 1481 

 

Capacitate 
utilajului de 
transport  mc 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Nr. de 
transporturi transp/an 86 142 143 141 135 129 122 114 

 

Distanta SEAU 
teren agricol 
(dus intors) km 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Distanta totala 
transport km/an  3450 5663 5710 5622 5409 5144 4863 4558 

 Consum mediu  l/100 km 27 27 27 27 27 27 27 27 

 Cost combustibil (euro/l) 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 

 

Cost 
combustibil  (euro/an) 1175 1948 2024 2094 2117 2116 2103 2071 

E 

COST 
PERSONAL                   

 

Viteza medie de 
transport 
(km/h) km/h 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

Timp de 
manevrare 
incarcare/desca
rcare (h) h 173 283 286 281 270 257 243 228 
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   2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 

Timp necesar 
transport/contai
ner (h) h 99 162 163 161 155 147 139 130 

 Nr zile transport  nr zile /an 34 56 56 55 53 51 48 45 

 

Nr zile 
lucratoare 
transpor nr zile/an  34 56 56 55 53 51 48 45 

 

Salarii /zi 
lucratoare euro/an 49 51 55 62 70 79 89 92 

 
Cost total 
personal  euro/an 1675 2818 3060 3408 3710 3992 4270 4111 

F 

COSTURI ACTE 
AUTOVEHICULE                    

 RCA euro/an 335 555 577 597 604 603 600 591 

 
Asigurare 
CASCO euro/an 503 833 866 896 906 905 900 886 

 Rovigneta euro/an 123 204 212 219 221 221 220 217 

 ITP euro/an                 

 

Verificare 
tahograf, copie 
licenta euro/an                 

 
Cost total acte 
auto (euro/an) euro/an 961 1592 1654 1712 1731 1730 1719 1693 

G 
Cost intretinere 
auto                   

 

Cost de 
intretinere 
camioane lung 
curier (euro/an) euro/an 878 1456 1512 1565 1583 1582 1572 1548 

 

Total costuri 
valorificare 
agricultura  euro/an 

1714
9 

2631
0 27418 

2869
4 

2950
0 

3006
7 

3053
0 

3041
1 

 

Total costuri 
gestionare 
namoluri euro/an 

1567
25 

1677
18 174533 

1860
72 

1981
68 

2111
66 

2253
25 

2358
36 

Cost unitar 
gestionare 
namoluri euro/tona 31 29 30 32 35 38 41 44 
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7. PARAMETRI DE PROIECTARE 

7.1 CRESTEREA POPULATIEI 

Atat prognozele la nivel national cat si cele europene si mondiale prezinta o tendinta de scadere a 
populatiei Romaniei in fiecare dintre variantele optimiste, medii si pesimiste.  
Aceasta tendinta are la baza fenomene sociale precum: 

 mentinerea unui spor natural scazut; 

 schimbarile in structura pe varste a populatiei (piramida varstelor conform informatiilor 

prezentate in cap. 2.5.) cauzate de imbatranirea populatiei;  

 soldul miscarile migratorii negative (diferenta dintre emigranti si imigranti). 

La nivelul Regiunii Turda - Campia Turzii, conform recensământului efectuat în 2011, populatia 
municipiului Turda se ridică la 47.744 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 
2002, când se înregistraseră 55.887 de locuitori, iar  populația municipiului Câmpia Turzii se ridică 
la 22.223 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
26.823 de locuitori. La nivelul întregului judeţ Cluj, rezultatele recensământului din 2011 indică o 
scădere a populaţiei cu 11.649 de persoane. 
Conform prognozelor Comisiei Nationale de Statistica in fiecare dintre cele 3 variante medie, 
optimista si pesimista tendinta este de scadere a populatiei la nivel national. Si la nivel regional 
tendinta este de scadere a populatiei pana in anul 2050 atat in variantele medie cat si cea 
pesimista.  
 
Cu toate acestea, dupa recensamantul din 2011 populatia judetului Cluj inregistreaza o usoara 

crestere. Motivele care duc la mentinerea efectivului populational pentru judetul Cluj (cu mici 

fluctuatii) pot fi: 

- Rata a somajului scazuta si in scadere ( de la 3,8% din 2011 la 2,3% in 2015 cu 

perspective de scadere). Judetul Cluj in anul 2015 inregistreaza a 3-a cea mai scazuta rata 

a somajului din tara dupa Judetul Timis si regiunea Bucuresti-Ilfov.65 

- Rata saraciei relative este cea mai mica din tara, dupa regiunea Bucuresti Ilfov si Regiunea 

Centru si este in scadere (20% in 2011 a scazut la 19,2% in 2015 

- Investitori noi care deschid afaceri in judetul Cluj si sunt in cautare de personal in domeniul 

IT (ex. National Instruments66; Bosch67; Kno68), fabrici pentru productie (Henschel GmbH69; 

Bosch, De‘Longhi, Emerson etc). 

- Rata natalitatii este in crestere, de la  8.8 nascuti vii la 1000 locuitori (2011) – 9.6 nascuti vii 

la 1000 locuitori (2015)70 

- Schimbari de domiciliu (migratia catre judetul Cluj). In ultimii ani tot mai multe persoane isi 

schimba domiciliu si migreaza in judetul Cluj. In anul 2011 – 11757 de persoane s-au mutat 

in judetul Cluj. Numarul acestora creste anual. 

                                                
65 www.insse.ro 

66 http://catcostaclujul.ro/companie-internationala-de-it-deschide-nou-centru-la-cluj-suntem-aici-pentru-specialistii-vostri/ 

67 http://www.capital.ro/bosch-deschide-un-centru-it-de-cercetare-si-dezvoltare-in-cluj.html 

68 http://citynews.ro/eveniment/una-dintre-cele-mai-mari-companii-de-it-din-lume-deschide-un-centru-de-dezvoltare-software 

69 http://bunadimineata.ro/cluj/compania-germana-henschel-gmbh-va-deschide-o-fabrica-la-cluj/ 

70 www.insse.ro 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://www.insse.ro/
http://catcostaclujul.ro/companie-internationala-de-it-deschide-nou-centru-la-cluj-suntem-aici-pentru-specialistii-vostri/
http://www.capital.ro/bosch-deschide-un-centru-it-de-cercetare-si-dezvoltare-in-cluj.html
http://citynews.ro/eveniment/una-dintre-cele-mai-mari-companii-de-it-din-lume-deschide-un-centru-de-dezvoltare-software
http://bunadimineata.ro/cluj/compania-germana-henschel-gmbh-va-deschide-o-fabrica-la-cluj/
http://www.insse.ro/
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Judetul Cluj are o economie propice dezvoltarii sociale si economice a populatiei sale. Stagnarea 

populatiei la nivelul judetului se datoreaza mai mult migratiei populatiei din alte judete catre judetul 

Cluj, sporul natural efectiv al judetului fiind in continuare negativ. 

Pentru estimarea populatiei din judetul Cluj, Consultantul a pornit de la datele statistice reale 
furnizare de INSSE atat la nivelul recensamantului cat si datelele pentru perioada istorica (2011-
2014). Biroul Diseminare din cadrul INSSE a sustinut Consultantul prin furnizarea unei prognoze a 
evolutiei populatiei din 5 in 5 ani pentru zonele urbane si cele rurale din aria proiectului. 
Consultantul a estimat dinamica populatiei pe tot orizontul de timp 2011-2045 pe baza datelor de la 
INSSE. 
Anul de baza pentru estimarea demografica este anul 2011, anul recensamantului deoarece are 
cele mai precise date referitoare la efectivul populational al zonei (municipii, comune, sate). 
Avand in vedere aceste premize, pentru determinarea necesarului de investitii, prezentam in 
continuare atat estimarile privind populatia ariei de proiect, pe orizontul 2045: 
 

Tabel 7.1-1 Evolutia populatiei ariei de proiect in perioada 2011 – 2045 

Populatia 
ariei 
proiectului 
Locuitori 

2011 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Total Arie 
proiect 

     
100,381      

       
101,406      

       
101,813      

       
102,747      

       
103,156      

       
102,472      

       
100,971      

       
99,125      

       
97,183      

Turda 
           
47,744      

              
48,309      

              
48,261      

              
48,160      

              
47,751      

              
46,609      

              
44,909      

           
42,992      

           
41,041      

Campia 
Turzii 

           
22,223      

              
22,296      

              
22,274      

              
22,228      

              
22,039      

              
21,512      

              
20,727      

           
19,842      

           
18,942      

Aiton 
              
1,085      

                
1,176      

                
1,194      

                
1,235      

                
1,273      

                
1,311      

                
1,349      

              
1,385      

              
1,420      

Calarasi 
              
2,021      

                
2,116      

                
2,149      

                
2,223      

                
2,292      

                
2,360      

                
2,428      

              
2,493      

              
2,556      

Ciurila 
              
1,594      

                
1,646      

                
1,671      

                
1,729      

                
1,783      

                
1,836      

                
1,888      

              
1,939      

              
1,988      

Luna 
              
4,268      

                
4,232      

                
4,298      

                
4,446      

                
4,585      

                
4,720      

                
4,855      

              
4,987      

              
5,111      

Mihai 
Viteazu 

              
5,423      

                
5,408      

                
5,491      

                
5,682      

                
5,858      

                
6,031      

                
6,204      

              
6,372      

              
6,531      

Petresti 
de Jos 

              
1,512      

                
1,411      

                
1,433      

                
1,482      

                
1,528      

                
1,573      

                
1,618      

              
1,662      

              
1,704      

Ploscos 
                 
702      

                   
705      

                   
716      

                   
741      

                   
764      

                   
787      

                   
809      

                 
831      

                 
852      

Sandulesti 
              
1,798      

                
1,881      

                
1,910      

                
1,976      

                
2,038      

                
2,098      

                
2,158      

              
2,216      

              
2,272      

Tritenii de 
Jos 

              
4,240      

                
4,232      

                
4,298      

                
4,446      

                
4,585      

                
4,720      

                
4,855      

              
4,987      

              
5,111      

Tureni 
              
2,278      

                
2,351      

                
2,388      

                
2,470      

                
2,547      

                
2,622      

                
2,697      

              
2,770      

              
2,840      

Viisoara 
              
5,493      

                
5,643      

                
5,730      

                
5,929      

                
6,113      

                
6,293      

                
6,474      

              
6,649      

              
6,815      

 
Sursa: Institutul National de Statistica, Estimarile Consultantului 

 
 
 

7.2 ALIMENTAREA CU APA 

7.2.1 Cererea de apa domestica 

La stabilirea cerintei de apa domestica s-a tinut seama de prevederile SR 1343-1/2006 si 

NP13/2011 care au modificat consumurile specifice, tinand seama de normele europene, astfel 

incat debitele specifice utilizate in prezentul studiu de fezabilitate sunt urmatoarele: 
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Tabel 7.2-1 Valorile debitelor specifice gospodaresti  

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu 
instalatii de apa rece, calda si canalizare 

Debite specifice 
[l/om,zi] 

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

50 

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

55 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 
canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  

110 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 
canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  

165 

 

Pornind de la situatia prezenta a consumurilor menajere de apa potabila (cu valori de –cca 101 

l/om.zi), pentru fiecare localitate in parte a fost facuta o prognoza privind evolutia cerintelor casnice 

de apa pana in anul 2045.  

 

Atat pentru judetul Cluj cat si regiunea Turda-Campia Turzii s-a prognozat pentru urmatorii ani o 

scadere a cerintelor de apa, datorate tendintei de scadere a populatiei. 

 

7.2.2 Cererea de apa non-domestica  

Exista agentii economici si industriali din regiunea Turda – Campia Turzii care utilizeaza apa in 

scop tehnologic. 

Cererea de apa pentru consumatorii non-domestici s-a calculat utilizand datele furnizate de SC 

CAA SA Turda pentru anii 2013-2014. 

Dimensionare retelei de distributie apa potabila se face utilizand ca an de referinta 2045. 

Pentru anul 2045 cererea de apa non-domestica in regiunea Turda – Campia Turzii, s-au facut 

previziuni presupunand 30 m3/ha*zi pentru industriile mari consumatoare de apa si 8 m3/ha*zi 

pentru industriile neconsumatoare de apa. Cererea de apa non-domestica s-a calculat utilizand 

urmatoarele criterii: 

Cererea non-domestica 

Descriere Cererea non-domestica 

Scoli 50 litri/elev 

Birouri 30 litri /angajat 

Ateliere/magazine 15-50 litri / angajat 

Spitale 250 – 450 litri /pat 

Hoteluri 150 litri /pat 

Restaurante 60 litri /loc 
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7.2.3 Informatii hidro-geologice 

 

Turda este alimentata numai din apa subterana (100%). Nivelul panzei freatice este deseori situat 

la 1.5 - 2.5 m sub pamant. Pe durata sezonului ploios acest nivel creste.  

Apa din stratul acvifer superior prezinta fluctuatii de nivel, astfel ca ea va scadea in timpul 

perioadelor secetoase si va creste in volum in perioadele umede ale anului. 

Campia Turzii este alimentata din doua campuri de puturi (Poiana si Calarasi) si din apa de 

suprafata (Hasdate).  

Sursa de alimentare subterana reprezinta 60% si cea de suprafata 40% din toata apa bruta 

colectata 

Sursele subterane de apa din Culoarul Ariesului inferior sunt alcatuite din panze freatice ale terasei 

de lunca si ale celorlalte terase superioare (6 - 8 m, 10 - 12 m si 30 – 45 m) avand un debit bogat 

si constant cu posibilitatea de asigurare a unor cantitati mari de apa potabila si industriala, 

prezentand in anumite zone un excedent de umiditate si  zone cu adancime mica a panzei freatice. 

Acviferul de mica adancime este format din pietris si nisip. 

 

7.2.4 Calitatea apei si tratare 

Deoarece sursa de apa este doar subterana si apa corespunde din punct de vedere fizico-chimic si 

bacteriologic este necesara doar dezinfectia apei cu clor. Pentru apa preluata din captarea Mihai 

Viteazu exista o statie de clorinare care a fost reabilitata prin programul POS Mediu 2007-2013, 

constand in cladiri suplimentare cu incaperi pentru dozare, neutralizare, depozit de butelii de Clor 

si panouri electrice. In plus, toate echipamentele electro-mecanice necesare (pompe de dozare si 

conducte, panouri de control, sistem de alarma la gaz si de ventilare) au fost inlocuite. De 

asemenea, a fost prevazut un set de dispozitive pentru masurarea si reglarea in timp real a 

concentratiei de clor. Pentru contorizarea apei brute, s-a construit un camin pentru apometru. 

Acesta s-a instalat pe conducta de iesire de la campurile de puturi, inainte de punctul de clorinare. 

In luna octombrie 2010 Agentia Pentru Protectia Mediului Cluj a analizat calitatea apei de 

suprafata a raului Hasdate in 2 sectiuni. 

Raul Hasdate in sectiunea Cheile Turzii s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor 

salinitatii a fost analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar 

periculoase este corespunzator (Cu). 

Insertiunea Priza Campia Turzii raul Hasdate s-a incadrat in clasa a II-a de calitate datorita 

depasirii indicatorilor din grupa salinitatii (Reziduu, Cl, SO4 – singurii analizati). Continutul de 

substante prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat. 

Raul Aries in sectiunea Canton Turda s-a incadrat in clasa I de calitate dupa valoarea indicatorului 

NO3 din grupa de indicatori nutrienti, singurul analizat. Continutul de substante prioritare/prioritar 

periculoase nu s-a analizat. In sectiunea Buru, raul Aries s-a incadrat in clasa I de calitate. La 

grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au analizat doar indicatorii Fe si Mn. 

Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este necorespunzator (Ni, Cu). 

In sectiunea Luncani, raul Aries s-a incadrat in clasa a II-a de calitate datorita depasirii indicatorilor 

din grupa nutrienti (NO2, Ntotal). La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala s-au analizat 

doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

necorespunzator (Ni, Cu). 
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Raul Iara, in sectiunea Buru, s-a incadrat in clasa I de calitate. Din grupa indicatorilor salinitatii a 

fost analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala                     

s-au analizat doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

corespunzator (Cu). 

Valea Racilor, in sectiunea Cheile Turenilor s-a incadrat in clasa I de calitate. Indicatorii din grupa 

poluantilor toxici specifici de origine naturala nu s-a analizat. Din grupa indicatorilor salinitatii a fost 

analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este 

necorespunzator (Cu). 

In ce priveste apele subterane, analizele realizate pentru apa din fronturile de puturi din Turda si 

Campia Turzii confirma unele din problemele estimate in special in orasul Campia Turzii. 

Concentratia de nichel, plumb, cadmiu, amoniu, fier si nitrati depasesc standardele nationale si 

europene (Directiva 98/83/EC, Legea 458/2002 si Legea 311/2004). In unele puturi din fronturile 

de puturi Turda concentratiile de metale grele, amoniu, calciu si mangan depasesc usor 

standardele nationale si europene.  

 

7.2.5 Retelele de aductiune 

Orasul Turda este alimentat cu apa din 55 de fronturi de puturi, localizate in Cornesti si Mihai 

Viteazu. Din fronturile de puturi apa bruta este adusa in statia de pompare Mihai Viteazul, la 

aproape 5 km distanta de Turda. Apa se clorineaza si se pompeaza spre oras cu o presiune 

aproximativa de 3 bari prin doua conducte, una din otel DN400 (1954) iar alta din beton (PREMO) 

DN600 (1970). Conducta DN400 ajunge in estul orasului, situata la est si sud fata de raul Aries, la 

care sunt conectate majoritatea conductelor. 

Orasul Campia Turzii este alimentata din doua drenuri (Poiana si Calarasi) si din sursa de 

suprafata ―Hasdate‖. Apa subterana acopera 60% iar apa de suprafata acopera 40% din necesarul 

de apa. Apa bruta din raul Hasdate este pompata catre ST Hasdate printr-o conducta de aductiune 

cu diametrul de 600 mm (11,2 km) prin intermediul statie de pompare Hasdate, care este echipata 

cu 5 pompe (4+1), fiecare de Q = 350 m3 /h. Apa bruta de suprafata este tratata la ST Hasdate. 

Statie de Tratare in Campia Turzii 

Apa de suprafata pentru Campia Turzii este tratata in ST Hasdate. Statia de tratare este una 

conventionala compusa din coagulare, floculare, decantare, filtrarea rapida cu nisip, filtrare cu 

carbune activat granular si la final dezinfectie. De la ST, apa tratata este pompata in 2 conducte de 

aductiune cu diametrul de 600 mm si 400 mm, fiecare cu o lungime de 9,4 km. 

7.2.6 Statii de pompare si rezervoare 

 

Din fronturile de puturi, localizate in Cornesti si Mihai Viteazu, apa bruta este adusa in statia de 

pompare Mihai Viteazul si dupa clorinare este transportata spre oras prin 2 conducte de aductiune. 

Conductele de aductiune Dn600 cu Dn400 sunt pozitionate paralel, de-a lungul raului Aries si se 

despart la cea de a doua statie de pompare Varianta. La statia de pompare Varianta, o parte din 

apa care ajunge in conducta DN600 este pompata cu o presiune aditionala de 3 bari catre 

rezervorarele Cetate (2 x 5 000 mc). Conducta care alimenteaza rezervoarele este de asemenea, 

conducta de beton Dn600. Alta parte din apa ocoleste statia de pompare Varianta si de asemenea, 

alimenteaza partile estice ale orasului la presiunea de 3 bari. Din rezervoarele Cetate trei conducte 

alimenteaza tot orasul, la nord si vest de raul Aries. Conducta de Dn600 este pozitionata in paralel 

cu conducta de intrare Dn600 in apropiere de statia de pompare Varianta si este conectata acolo 
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unde Dn600 alimenteaza estul orasului. La acest punct de conectare o vana este inchisa pentru a 

asigura ca zonele de presiune nu sunt interconectate. Aceasta conducta desi este 

supradimensionata pentru zona care o alimenteaza, serveste partile sud-vestice ale orasului (cu 

cateva mii de locuitori). Alte doua conducte alimenteaza partile centrale ale orasului care cuprind 

centrul vechi al orasului si unele zone dezvoltate catre vest. Rezervoarele sunt 2x2500m3 si 

2x1000 m3. Cele patru rezervoare nu functioneaza iar conducta Dn400 care odata le alimenta 

acum este partial abandonata. Conducta Dn400 ce vine dinspre rezervorul Cetate este conectata 

printr-un bypass la iesirea rezervorului si alimenteaza (conducta Dn400 din otel) partile centrale ale 

orasului. Intre ambele parti ale orasului (partea vestica a orasului si partea estica a orasului in 

cartierele Oprisan si Poiana, care sunt impartite de raul Aries) singura conectare este data de 

conducta Dn400 aflata sub podul principal. In conformitate cu operatorul, debitul curent vine 

dinspre est, zona cu presiune scazuta catre partile cele mai joase din vestul orasului cu presiune 

mare. Aceasta este explicata de presiunea relativ scazuta in aceasta zona, unde nici o conducta 

principala nu asigura o pierdere a presiunii scazute in retea. 

 

Rezervoare de apa  

Capacitatea de stocarea apei in Turda, aproximativ de 22.800 m³, este asigurata de urmatoarele 

rezervoare: 

 Rezervoarele ―Cetate‖ = 2 x 5 000 m³ = 10 000 m³, reabilitat prin programul POS MEDIU 

2007-2013; 

 Rezervoarele ―Cetate‖ = 2 x 2 500 m³ = 5 000 m³ (subterane), nu sunt in folosinta (in 

conservare); 

 Rezervoarele ―Cetate‖ = 2 x1 000 m³ = 2 000 m³ (subterane), nu sunt in folosinta (in 

conservare); 

 Rezervoarele ―Fragariste‖ = 2 x 300 m³ = 600 m³ , (subterane), in folosinta; 

 Rezervorul ― Zootehnie‖ 1 x 2 500 m³ = 2 500 m³, (supraterane), reabilitat prin programul                        

POS MEDIU 2007-2013; 

 Rezervorul ―Varianta‖ 1 x 200 m³, in conservare; 

 Rezervorul ―Mihai Viteazu‖, 1 x 2 500 m³ in reabilitat prin programul POS MEDIU 2007-

2013. 

 

Statii de pompare 

In Turda exista trei statii de pompare: 

 SP „ Mihai Viteazul‖, amplasata in afara orasului; 

 SP „ Varianta‖, amplasata in afara orasului; 

 SP „Castanilor‖, amplasata in interiorul orasului. 

In reteaua de distributie, pentru cresterea presiunii in unele zone, exista alte 2 statii de pompare si 

anume: 

 Statia de pompare/repompare ―Fragariste‖.  

 Statia de pompare „Cocosului‖ (hidrofor).  

 

Municipiul Campia Turzii are un rezervor de stocare ―Calarasi‖ amplasat langa satul Calarasi Gara 

cu capacitatea de 5.000 m³. Aici ajunge apa de la sursa de suprafata Hasdate si din drenul 

Calarasi. Rezervorul este amplasat la cota 332 m in localitatea Calarasi. 

  

Statii de pompare 

Apa potabila de la statia de tratare este pompata direct in reteaua de distributie si in rezervorul 

―Calarasi‖ prin statia de pompare Baritiu, amplasata in sud-estul zonei Campia Turzii, care este 

echipata cu patru pompe (tip Lotru 125), cu caracteristicile: Q = 125 m³/h si Hp = 42 m. 
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Apa subterana din sursele (―Poiana‖ si ―Calarasi‖) era pompata in conducta de aductiune prin 

statiile de pompare: 

 SP „Poiana‖, echipata cu doua pompe centrifuge romanesti (tip ―Cris‖), avand 

caracteristicile: Q=140 m³/h, Hp =18 mCA; 

 SP ―Calarasi‖ , aici exista doua statii de pompare, fiecare cu pompe montate in 1986; 

 

7.2.7 Retea de distributie 

Conducte principale de distributie a apei 

Din rezervoarele Cetate, trei conducte alimenteaza tot orasul, la nord si vest de raul Aries. O 

conducta de 600 mm este pozitionata in paralel cu conducta de intrare de 600 mm in apropiere de 

statia de pompare Varianta si este conectata acolo unde conducta de 600mm alimenteaza estul 

orasului. La acest punct de conectare o vana este inchisa pentru a asigura ca zonele de presiune 

nu sunt interconectate. Aceasta conducta deserveste partile sud-vestice ale orasului (cu cateva mii 

de locuitori). 

Alte doua conducte alimenteaza partile centrale ale orasului care cuprind centrul vechi al orasului 

si unele zone dezvoltate catre vest. Conducta de 400 mm care vine dinspre Cetate este conectata 

printr-un bypass la iesirea rezervorului si alimenteaza (printr-o conducta de 400 mm) partile 

centrale ale zonei  l. 

Tronsonul de conducta de aductiune de la SP Mihai Viteazu la SP Varianta si de aici catre 

rezervoarele Cetate (2 x 5 000 m3) este reabilitata partial. Lungimea totala este de aproape 8 km, 

fiind realizata in 1970. In programul POS Mediu 2007-2013 s-a inlocuit partial conducta de 

aductiune dintre SP Mihai Viteazu – Turda pe o lungime de 1.600 m cu conducta PAFSIN Dn 600 

mm. 

 

Retele de distributie apa potabila  

Inaintea implementarii programului POS Mediu, majoritatea retelei de distributie era vechi (data 

constructiei: 1969), 46% din reteaua de distributie este din fonta si este realizata inainte de 1956. 

Conductele din otel reprezinta 34% din reteaua de distributie, iar conductele din azbociment sunt in 

proportie de 8%. Din aceste motive, multe conducte prezinta un grad mare de colmatare, iar 

rugozitatea este mare, agravand conditiile hidraulice. Reteaua existenta de distributie acopera 

95% din zona locuibila din Turda. In mare parte din oras configuratia generala a retelei de 

distributie este in principal in forma de inel.  

Inainte de programul POS MEDIU 2007-2013, reteaua de distributie din Turda era compusa din 

conducte din fonta, otel, azbociment, Premo, PEID, avand o lungime totala de 119,32 km.  

Prin programul POS MEDIU 2007-2013 s-au realizat: 

- reabilitarea a 56,521 km de retele, conductele reabilitate fiind prevazute din PEID PE 100 Pn 10 

atm, SDR 17; 

- reabilitarea unui numar de17.952 bransamente; 

- extinderea a 7,930 km de retea de distributie a apei, din PEID De 110, 125 si 200 mm  

- realizarea unui numar de 314 bransamente noi. 
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Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 

calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 

atrag si intreruperea apei spre consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care cauzeaza mari 

neplaceri abonatilor. Pierderile mari datorate avariilor suprasolicita exploatarea surselor de apa, 

fara valorificarea intregii cantitati de apa care se poate infiltra in sistemul de canalizare menajera 

marind volumul de apa uzata menajera care trebuie epurata. Prin realizarea acestor reabilitari se 

urmareste de asemenea imbunatatirea debitului de apa si asigurarea unei presiuni normale la toti 

consumatorii. Datorita dezvoltarii rapide a localitatii din ultimul timp, sunt necesare extinderi ale 

retelei de apa pe strazile noi aparute. De asemenea, a fost inclusa construirea unei statii de 

hidrofor care sa asigure alimentarea cu apa a consumatorilor din cartierul Castrul Roman. 

Retele de apa - Campia Turzii avea o retea de apa potabila cu lungimea de 48,72 km, iar acest 

sistem acopera 96 % din lungimea strazilor. Zona rurala ―Viisoara‖ este de asemenea alimentata 

de sistemul de alimentare din Campia Turzii. Mare parte din sistemul de distributie este vechi (data 

de realizare este: 1972). Constructia retelei a inceput inainte de 1950, iar procentul conductelor din 

azbociment este de aproape 49 %. 40% din retea este realizata din otel. 

In programul POS Mediu 2007-2013 s-au reabilitat conducte din PEID, cu diametre de 110 pana  

la 315 mm, pe o lungime totala de  19,476 km si s-au reabilitat un numar de1.687 bransamente. 

Reteaua de distributie s-a extins cu conducte din PEID, cu diametre de 110, 125 si 160, pe o 

lungime de 2,118 km. De asemenea s-au construit 89 bransamente la reteaua de distributie a apei. 

Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot afecta 

calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese asupra retelei de apa 

atrag si intreruperea apei spre consumatori pentru remedierea defectelor, fapt care cauzeaza mari 

neplaceri abonatilor. Pierderile mari datorate avariilor suprasolicita exploatarea surselor de apa, 

fara valorificarea intregii cantitati de apa, care se poate infiltra in sistemul de canalizare menajera 

marind volumul de apa uzata menajera care trebuie epurata. 

Prin realizarea acestor reabilitari se urmareste de asemenea imbunatatirea debitului de apa si 

asigurarea unei presiuni normale pentru toti consumatorii. Datorita dezvoltarii rapide a localitatii din 

ultimul timp sunt necesare extinderi ale retelei de apa pe strazile noi aparute. Apa captata din raul 

Hasdate este insuficienta pe perioada secetoasa a anului, motiv pentru care s-a analizat si propus 

o solutie alternativa de alimentare cu apa. 

 

7.3 APA UZATA 

7.3.1 Sistemul de colectare a apei uzate  

 

Municipiul Turda 
Reteaua de canalizare 
Reteaua de canalizare a orasului Turda, pe malul stang al raului Aries este construita in sistem 
divizor, iar pe malul drept in sistem unitar. Lungimea retelei de canalizare menajera in orasul 
Turda, inaintea proiectului POS MEDIU 2007-2013, era de 76.700 m.  Reteaua de canalizare 
pluviala care evacueaza gravitational apa pluviala in raul Aries are o lungime de 9.000 m. 
Prin programul POS Mediu 2007-2013 s-au realizat urmatoarele: 
- s-au reabilitat o lungimea de 11.202 m din reteaua de canalizare (din PVC) si 524 racorduri; 
- s-a extins reteaua de canalizare (din PVC si PAFSIN) pe o lungime de7.901 m si s-au construit            
432 racorduri noi. Datorita dezvoltarii rapide a localitatii este necesara extinderea sistemului de 
canalizare menajera pentru deservirea intregii localitati. 
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Statii de pompare - exista 5 statii de pompare apa uzata. 
 
Epurarea apei uzate - Apa uzata colectata de la consumatorii din Turda se trateaza in Statia de 
Epurare de la Campia Turzii. 
 
Municipiul Campia Turzii 
Reteaua de canalizare 
Reteaua de canalizare municipiului Campia Turzii este executata in sistem unitar. Inaintea 
programului POS MEDIU 2007-2013, reteaua de canalizare totaliza 41.000 m.  
In cadrul programului POS Mediu 2007-2013 s-a reabilitat reteaua de canalizare pe o lungime de 
14.381,4 m si s-a extins cu 5.223,2 m. Datorita dezvoltarii rapide a localitatii, este necesare 
extinderea sistemului de canalizare menajera pentru deservirea intregii localitati. 
 
Statii de pompare 
In proiectul POS Mediu 2007-2013, s-au construit 2 statii de pompare apa uzata. 
 
Statia de epurare Campia Turzii – a fost reabilitata si modernizata prin finantare din POS MEDIU 
2007-2013, in baza contractului nr. 11072/08.07.2009 - Pachet 12 incheiat cu COSTRUZIONI 
DONDI S.p.A. si S.C. ACSA S.A.  Statia nou construita si modernizata are urmatoarele obiecte:  
Linia apei: 
Treapta mecanica: 
- Gratare rare si dese; Statie de masurare parametrii apei uzate la intrare in statie 
- Statie de pompare apa uzata; 
- Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu doua linii paralele echipat cu poduri racloare 
pentru nisip si grasimi; 
- Instalatie de spalare nisip; 
- Suflante pentru insuflare aer in deznisipator; 
- Decantoare primare longitudinale echipate cu poduri racloare cu lant pentru namol si spuma; 
- Instalatie de purificare a aerului; 
Treapta biologica: 
- Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare cu sisteme de difuzie a aerului cu bule fine; 
- Statie de suflante pentru asigurarea debitului necesar de aer; 
- Decantoare secundare radiale cu poduri racloare diametrale; 
- Statie de asigurare a apei de incendiu; 
- Statie de masurare parametrii apei epurate evacuate; 
 
Linia namolului: 
- Statie de pompare namol primar; 
- Statie de pompare namol recirculat si in exces; 
- Ingrosator gravitational de namol primar si in exces; 
- Metantancuri pentru fermentare anaeroba a namolului cu camera de manevra si schimbatoare de 
caldura; 
- Instalatie de desulfurare biogaz; 
- Gazometru; 
- Instalatie de cogenerare; 
- Statie de deshidratare namol. 
 

7.3.2 Tratarea apei uzate 

 

Statia de epurare regionala de la Campia Turzii  
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Populatia echivalenta 

Populatia echivalenta pentru care a fost executata SEAU este: 110.000 L.E. 

Volumul de apa uzata tratat 

In conditii de vreme uscata, statia de epurare poate deversa efluentul la parametrii expusi in  

paragraful de mai jos, pentru orice valoare a debitului influent cuprinsa in intervalul 40.000 – 

44.000 m3/zi, cu un factor de varf orar de 1,3. 

Debitul maxim orar in perioade secetoase este 2.200 m³/h  

Debitul maxim orar in perioade cu precipitatii este 4.300 m³/h. 

Debitul mediu zilnic este 42.000 m³/zi 

Incarcari Specifice ale Apei Uzate 

- BOD5 : 60,00 g/PE/zi 

- COD : 120,00 g/PE/zi 

- Ntotal  12.10 g/PE/zi 

- Ptotal : 2.80 g/PE/zi 

- Materii in Suspensie 70.00 g/PE/zi 

- NO3-N *) : 70.00 kg/zi 

*) considerand o concentratie medie de NO3-N de 1.50 mg/l 

La efectuarea calculelor de dimensionare se va tine cont obligatoriu de prevederile NTPA-002 

pentru deversarea apelor uzate urbane in retelele de canalizare. Astfel, concentratiile din acest act 

normativ vor fi considerate ca fiind maxime pentru influentul statiei. 

 

Tabel 7.3-1 Debitele caracteristice la intrarea in statia de epurare  

Debit m3/zi m3/h l/s 

Q zi med 42000 1750 486.11 

Q zi max 103200 4300 1194.44 

Q orar max 52800 2200 611.11 

 

Tabel 7.3-2 Calitatea efluentului 

Parametru Unit 

Valori limite aditionale pentru Statia Urbana de Tratare a 
Apei Uzate  

 

Valoare Procesat ca 

BOD5 mg/l 25 Media concentratiei zilnice pentru 
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COD mg/l 125 
un numar definit de probe 

Tot-N mg/l 10 

Tot-P mg/l 1 

SS mg/l 35 

  

Tabel 7.3-3 Incarcarea maxima admisa a influentului: 

Parametru 
Concentratii 

mg/l 

CBO5 - 
mediu 

300 

CCOCr - 
mediu 

500 

MTS 350 

Nt 50 

Pt 5 

 
 
Statia de epurare Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin finantare din POS MEDIU 
2007-2013, in baza contractului nr. 11072/08.07.2009 - Pachet 12 incheiat cu COSTRUZIONI 
DONDI S.p.A. si S.C. ACSA S.A.  Statia nou construita si modernizata are urmatoarele obiecte:  
Linia apei: 
Treapta mecanica: 
- Gratare rare si dese; Statie de masurare parametrii apei uzate la intrare in statie 
- Statie de pompare apa uzata; 
- Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu doua linii paralele echipat cu poduri racloare 
pentru nisip si grasimi; 
- Instalatie de spalare nisip; 
- Suflante pentru insuflare aer in deznisipator; 
- Decantoare primare longitudinale echipate cu poduri racloare cu lant pentru namol si spuma; 
- Instalatie de purificare a aerului; 
Treapta biologica: 
- Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare cu sisteme de difuzie a aerului cu bule fine; 
- Statie de suflante pentru asigurarea debitului necesar de aer; 
- Decantoare secundare radiale cu poduri racloare diametrale; 
- Statie de asigurare a apei de incendiu; 
- Statie de masurare parametrii apei epurate evacuate; 
 
Linia namolului: 
- Statie de pompare namol primar; 
- Statie de pompare namol recirculat si in exces; 
- Ingrosator gravitational de namol primar si in exces; 
- Metan tancuri pentru fermentare anaeroba a namolului cu camera de manevra si schimbatoare 
de caldura; 
- Instalatie de desulfurare biogaz; 
- Gazometru; 
- Instalatie de cogenerare; 
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- Statie de deshidratare namol. 
 

7.3.3 Gestionarea namolurilor 

 

Prin proiect se vor realiza lucrari de modernizare a liniei namolului de la Statia de epurare Turda 

Campia Turzii si lucrari de extindere a statiilor de epurare existente din zona de operare a OR, 

respectiv: 

 instalatie de compostare a namolului  la SEAU Turda Campia Turzii cu capacitatea de 3760 

t/an,  

 extinderea SEAU Tritenii de Jos, capacitatea totala a statiei fiind de 2800 l.e; 

 extinderea SEAU Luncani, capacitatea totala a statiei fiind de 2519 l.e; 

Conform Strategiei namolurilor (prezentata detaliat in sectiunea 6.13 prin proiect se va  

implementa urmatoarea strategie:   

 70-75% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi compostate 

 25-30% din namolurile de la SEAU Campia Turzii vor fi valorificate in agricultura (35% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Tritenii de Jos vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

 100% din namolurile de la SEAU Luncani vor fi valorificate in agricultura (25% SU) 

Pentru implementarea strategiei este necesara achizitionarea unei instalatii de compostare 

aplasata in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii.  

SEAU Turda Campia Turzii,  capacitate de 110000 l.e 

Statia de epurare derserveste canalizare in sistem mixt care este proiectat pentru un influent in 

statie de 4300mc/h si este dotata cu treapta mecanica  preliminara, statie de receptie ape uzate 

vidanjate, trepta mecanica si trepta biologica cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si 

defosforizare biologica a apelor uzate. 

Linia namolului existenta din cadrul SEAU Campia Turzii asigura ingrosarea,fermentarea anaeroba 

si deshidratarea namolului pana la 35% SU.  Biogazul obtinut este trimis la instalatia de 

cogenerare, dotata cu instalatie de desulfurare biogaz, gazomentru.   

Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in 
cadrul statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia Turzii, in amestec 
cu deseuri verzi.  

Statia de compostare a fost dimensionata pentru urmatoarele capacitati: 

Tabel 7.3-4 Dimensionare Statie de Compostare 

Parametru Namol Deseu verde amestec Total 

 t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi 

Input 3760 10.3 3404 9.3 1500 4.1 7356 20.15 5260 14.4 10760 29.45 

Output  3100 8.4 4800 13.1 
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Compostarea este o metoda biochimica de stabilizare a namolurilor din apele uzate pentru a putea 
fi folosite ca produse de imbunatatire a calitatii solurilor. Se poate folosi ca ingrasamant in 
agricultura, pentru controlul eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru 
recultivarea pamantului. 

Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiei de epurare 
Campia Turzii este supus proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si 
deshidratare care au loc in treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU; namolurile  
obtinute nu au miros sau acesta este insesizabil. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact, pe langa 
acesta, in procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec [deseuri verzi]. Fractia 
de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen cu structura interna suficienta 
pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de compostare anaerob care 
poate produce mirosuri neplacute. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi[lemn, crengi, frunze verzi, etc] – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu 
namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

 
 
Statia de epurare va fi operabila 24 h/zi , respective 350 zile/an echipamente/procese tratarea biologica si 8 

h/zi, 1 schimb/zi,  260 zile/an manipulare materiale si mentenanta. 

Descrierea detaliata a instalatiei de compostare este prezentata in sectiunea 6.12.  

SEAU Tritenii de Jos, capacitate de 2800 l.e 

Prin proiect se va extinde capacitatea statiei de epurare existenta care are in prezent capacitatea 

de 500 l.e. SEAU va cuprinde treapta mecanica, reactoare biologice, instalatie dozare pentru 

indepartarea chimica a fosforului.  

Linia namolului va cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie 

pompare supernatant, depozit temporar de namol.  

Namolul generat avand 20%SU va fi transportat la SEAU Turda Campia Turzii in vederea stabilizarii 

si deshidratari suplimentare pentru a putea fi valorificat. 

SEAU Luncani, capacitatea de 2519 l.e 

Prin proiect se va extinde capacitatea statiei de epurare existenta, care are in prezent capacitatea 

de 500 l.e.. SEAU va cuprinde traeapta mecanica, reactoare biologice, instalatie dozare pentru 

indepartarea chimica a fosforului.  

Linia namolului va cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie 

pompare supernatant, depozit temporar de namol.  

Namolul generat avand 20%SU va fi transportat la SEAU Turda Campia Turzii in vederea stabilizarii 

si deshidratari suplimentare pentru a putea fi valorificat. 

In urma epurarii apelor uzate s-a estimat ca vor fi generate urmatoarele cantitati de namoluri:  
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    2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Campia Turzii (35%SU) kgSU/zi 4575 5122 5131 5087 5001 4898 4789 4684 

  t SU/an 1670 1870 1873 1857 1826 1788 1748 1710 

 
mc/an 4323 4840 4848 4807 4726 4628 4525 4426 

  t/an 4775 5346 5354 5309 5219 5111 4998 4888 

                    

SEAU Triteni (25%SU) kgSU/zi 67 135 137 141 145 149 153 153 

  t SU/an 25 49 50 51 53 54 56 56 

 
mc/an 106 213 217 223 230 236 242 242 

  t/an 112 223 227 234 241 247 253 253 

                    

SEAU Luncani (25%SU) kgSU/zi 61 121 124 127 131 134 138 138 

  t SU/an 22 44 45 46 48 49 50 50 

 
mc/an 96 192 195 201 207 213 218 218 

  t/an 101 201 205 211 217 223 228 228 

                    

Total generat  kgSU/zi 4703 5378 5391 5356 5277 5181 5080 4975 

  t SU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  tSU/an 1717 1963 1968 1955 1926 1891 1854 1816 

  mc/an 4526 5245 5260 5232 5163 5076 4985 4886 

  t/an 4987 5770 5786 5754 5677 5581 5480 5370 

Prezentarea detaliata a strategiei de gestionare a namolurilor  este prezentata in sectiunea 6.13.  

8.  ANALIZA OPTIUNILOR 

Diversitatea solutiilor strategice si tehnologice conduce la necesitatea analizarii de optiuni. 

Obiectivul analizei optiunilor este gasirea solutiilor prin care pot fi atinse tintele stabilite in modul 

cel mai eficient din punct de vedere al costurilor. 

8.1 OPTIUNI PRIVIND ALIMENTAREA CU APA POTABILA  

8.1.1 Optiuni strategice si definirea limitelor sistemelor zonale de alimentare cu apa 

Analiza optiunilor la nivel de Master Plan actualizat 

La elaborarea strategiei generale si a programelor de investitii pe termen lung aferente au fost 

luate in considerare urmatoarele optiuni: 

Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

 Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;   

 Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau 

industriala;  

 Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  

 Capacitate pentru cerere viitoare posibila;   

 Starea drenurilor de mal;  

 Masuri de marire a drenurilor de mal;  
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 Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau 

alte activitati care nu sunt controlate. 

Apa subterana 

 Starea infrastructurii existente; 

 Datele cand fantanile au fost reabilitate ultima oara;   

 Adancimea puturilor;  

 Poluarea industriala  a panzei freatice de mica adancime;   

 Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;   

 Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide); 

 Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau 

provenite de la cresterea animalelor;  

 Lipsa dezinfectiei si a analizei apei. 

 

Rezervoare de inmagazinare 

 Capacitatea sursei;  

 Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei; 

 Impactul produs de dezvoltarea necontrolata a localitatii;   

 Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale.  

 

 

 

Tratarea apei 

 Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;   

 Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a mentine continua distributia de 

apa;  

 Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare; 

 Relocare pentru a economisi energie sau imbunatati calitatea captarii;  

 Chestiuni privind sanatatea si siguranta (Clor) 

 Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  

 Capacitate alternativa de tratare.  

 

8.1.2 Optiunile generale 

Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele criterii: 

 Impactul asupra mediului 

 Riscurile climatice 

 Amplasarea siturilor Natura 2000 

 Optiuni tehnologice (considerand constarile de investitii, operare si intretinere);  

 Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de 

investitii, operare si intretinere 

 Considerarea aspectelor generate de schimbarile climatice 

 Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de 

costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a 

justifica cel putin solutiile de cost. 
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In procesul de evaluare a optiunilor  s-au evaluat riscurile de mediu pentru fiecare alternativa 

analizata.   

In scopul identificarii riscurilor de mediu s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului generat 

de fiecare alternativa. 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului si in special asupra speciilor si habitatelor din siturile 

Natura 2000,   pentru fiecare optiune s-a avut in vedere cuantificarea gradului de afectare al 

mediului/speciilor/habitatelor  de la nesemnificativ, minor, moderat, major la catastrofic/inacceptabil 

(afectare semnificativa a mediului datorita posibilitati reduse de refacere a mediului), identificandu-

se solutii alternative de realizare a proiectului care genereaza impactul cel mai redus.   

Evaluarea impactului pentru optiunile propuse s-a realizat avand in vedere ―Metodologia de 

aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private‖ prevazuta de OM 

135/2010‖ si ―Ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului‖ prevazute de  Ordin nr. 863/2002, cu modificarile si compltarile ulterioare. 

Pentru evaluarea riscurilor s-a realizat matricea riscurilor de mediu avand in vedere celor mai 

semnificative impacturi și implicațiile/riscurile asupra optiunilor.   

 

De asemenea, pentru fiecare optiune s-a realizat evaluarea riscurilor climatice prin care s-a 

determinat incidenta posibilelor efecte negative ale optiunilor  si magnitudinea acestora. 

Descrierea detaliata a analizei riscurilor s-a realizat in sectiunea 12.5.5.2.1.. 

La identificarea si evaluarea riscurilor s-au utilizat :  
 

 Evaluarea vulnerabilității – prezentata in sectiunea anteriara 

 Pragurile și impacturile critice legate de climă - definește nivelurile de probabilitate și consecință care 

sunt esențiale pentru riscul respectiv 

 Interacțiunile - implicații pentru o comunitate mai largă și impactul altor elemente 

 Probabilitatea - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Impactul  - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Evaluarea riscului - Scorul de probabilitate X Scorul de impact pentru a da un scor general de risc  

 

 

  

 Risc de mediu 

1 2 3 4 5 

Nesemnificativ Minor 
 

Moderat Major 
 

Catastrofic 
 

Afectarea 
mediului 

1 2 3 4 5 

Impact neglijabil,  
la sursa, fara 
afectarea 
mediului 

Impact localizat in 
limitele 
amplasamentului.  
Afectarea minora a 
mediului; Refacerea 
mediului intr-un timp 
scurt.  

Afectare 
semnificativa a 
mediului cu 
posibile efecte 
extinse. Refacerea 
a ecosistemelor in 
cateva luni 

Afectare 
semnificativa a 
mediului pe 
plan local. 
Refacerea 
mediului in 
interval de 
peste un an. 

Afectare 
semnificativa a 
mediului pe o 
arie extinsa. 
Posibilitati 
reduse de 
refacere a 
mediului,  
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Procesul de analiza a posibilelor optiuni se realizeaza, in general pe diverse nivele de optiune, 

dupa cum urmeaza. 

Criterii generale: 

 Analiza optiunii pentru resursele de apa (apa subterana in comparatie cu apa de 

suprafata); 

 Analiza optiunii pentru sistemul de apa potabila (componenta acestuia); 

 Analiza optiunii pentru materialele din care sunt realizate conductele in sistemul de 

distributie; 

Avand la baza analiza aceasta, urmatoarele optiuni au fost luate in considerare: 

 sursa de apa de suprafata, in loc de sursa de apa subterana, unde este cazul, datorita 

calitatii proaste sau a lipsei apei in straturile de adancime; 

 sisteme independente de alimentare cu apa pentru a deservi fiecare localitate; 

Criterii specifice: 

Alegerea optiunilor a fost realizata pentru fiecare obiect tehnologic din investitia propusa, prin 

compararea avantajelor si dezavantajelor optiunilor analizate si justificand selectarea uneia sau 

alteia dintre optiuni.  

Sistemele de alimentare cu apa pot folosi captari din apa de suprafata sau captari din apa 

subterana, ceea ce determina procesul de tratare folosit pentru potabilizarea apei. 

Un sistem de alimentare cu apa ce foloseste drept sursa apa de suprafata este alcatuit din 

urmatoarele componente: 

 Captarea – priza de apa;  

 Statie de pompare apa bruta; 

 Conducte de aductiune; 

 Statie de tratare a apei potabile cu: 

o Pre-oxidare; 

o Coagulare – floculare; 

o Sedimentare; 

o Filtrare rapida cu nisip; 

o Post-oxidare si adsorbtie (doar daca exista micro-poluanti); 

o Dezinfectare finala cu clor; 

 Statie de pompare apa tratata; 

 Conducte de transport a apei; 

 Rezervoare de apa si statii de pompare; 

 Retea de distributie. 

 

Un sistem de alimentare cu apa ce foloseste drept  sursa apa subterana este alcatuit din 

urmatoarele componente : 
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 Captarea apei subterane; 

 Conducte de aductiune; 

 Statie de clorare/tratare; 

 Rezervoare de apa si statii de pompare; 

 Conducte de transport a apei; 

 Retea de distributie. 

 

8.1.3 Optiuni pentru sistemele zonale de alimentare cu apa  

In ultimii ani, prin Programul Operational Sectorial de Mediu, etapa 2007-2013, in regiunea Turda-

Campia Turzii s-a realizat un volum considerabil de lucrari pentru asigurarea alimentarii cu apa. In 

general, acestea s-au realizat in Turda si Campia Turzii, dar si  intr-un numar de comune sau sate 

individuale mai mari. 

Prezentul subcapitol se refera la analiza de optiuni aferenta sistemelor de alimentare cu apa 

urmatoare: 

- Sistem zonal de alimentare cu apa Turda 

- Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii 

- Sistem local de alimentare cu apa Cornesti 

- Sistem local de alimentare cu apa Luna 

- Sistem local de alimentare cu apa Petrestii de Jos 

- Sistem local de alimentare cu apa Tritenii de Jos 

- Sistem local de alimentare cu apa Ploscos 

- Sistem local de alimentare cu apa Ciurila 

Sistemul Zonal de alimentare cu apa Turda cuprinde: Municipiul Turda, Comuna Mihai Viteazu 
(localitatile Cheia, Cornesti, Mihai Viteazu), Comuna Sandulesti (localitatile Sandulesti si 
Copaceni) si Comuna Calarasi (localitatea Bogata).  
 
Sistemul Zonal de alimentare cu apa Campia Turzii cuprinde: Municipiul Campia Turzii, Comuna 
Viisoara (localitatile Viisoara si Urca) si Comuna Calarasi ( localitatile Calarasi si Calarasi Gara).  
 

 

8.1.3.1 Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 

 

Pentru a oferi posibilitatea asigurarii integrale a debitului la sursa pentru toate localitatile din aria 

de acoperire a Companiei de Apa Aries S.A. se poate adopta solutia de reabilitare a retelelor de 

alimentare cu apa aflate intr-o stare proasta de functionare, avand ca rezultat reducerea drastica a 

pierderilor de apa si implicit cresterea semnificativa a debitului disponibil pentru consum in intreaga 

arie de operare.  

Au fost analizate in detaliu toate retelele de distributie din municipiile Turda si Campia Turzii, s-au 

efectuat investigatii in teren pentru determinarea tronsoanelor care prezinta pierderi, iar rezultatele 

au fost inscrise in Anexa 8.7 Studiu privind balanta apei.  
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Dupa determinarea zonelor cu probleme, a fost realizata modelarea hidraulica a intregului sistem 

si cu ajutorul acestuia a putut fi evaluata cantitatea de apa vehiculata prin aceste conducte, 

impactul asupra populatiei in perioadele de avarie si s-a realizat o analiza de optiuni pentru 

determinarea necesitatii aplicarii solutiilor de reabilitare. Au fost eliminate tronsoanele a caror 

reabilitare nu s-a justificat si s-au mentinut in proiect o serie de conducte aflate intr-o stare 

avansata de degradare, cu avarii frecvente si pierderi insemnate. 

Aceasta analiza este efectuata mai jos: 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa existente, fara 

reabilitarea tronsoanelor cu probleme 

 Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 

Optiunea 1:  

Mentinerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa existente, fara reabilitarea tronsoanelor 

cu probleme 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari de intretinere si cheltuieli: 

 Cheltuieli cu apa care nu aduce venituri (NRW), care reprezintă diferenţa dintre volumul de 

apă intrat în sistem şi consumul autorizat facturat  

 Cheltuieli pentru remedierea avariilor 

Mentionam ca impactul asupra populatiei in momentul intreruperii apei este puternic si trebuie luat 

in considerare la evaluarea prezentei analize comparative. 

Optiunea 2:  

Reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea a 105.7 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 24.5%; 

Mentionam ca cei 105.7 km de retele propusi pentru reabilitare sunt structurati astfel: 

- 1.9 km: Reabilitare conducte colecoare puturi, conducte care in prezent nu 

functioneaza si au ramas in conservare dupa ce nu au mai putut fi utilizate 

- 28.4 km: reabilitare conducte de aductiune  

- 75.4 km conducte de distributie in Turda, Campia Turzi, Mihai Viteazu, Petrestii de 

Jos si Ploscos 

Majoritatea tronsoanelor de retele din totalul de 105.7 km au fost propuse pentru reabilitare din 

cauza starii precare de functionare si a pierderilor insemnate de apa. Acestea au fost analizate in 

detaliu si au fost realizate calcule de justificare in Anexa nr. 14. Anumite tronsoane de retele din 

totalul de 105.7 km au fost propuse pentru reabilitare hidraulica, fie pentru cresterea capacitatii de 

transport, fie pentru cresterea eficientei prin miscorarea diametrului si atingerea unei viteze optime. 

Acestea din urma fac obiectul justificarii prin modelele hidraulice din breviarele de calcul.   
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Rezultatul  

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: Clasificat ca fiind un risc nesemnificativ pentru ambele optiuni. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc nesemnificativ pentru ambele optiuni.  

Autorizatii: Ambele optiuni prezinta risc nesemnificativ . 

Constructia: Optiunea 1 prezinta risc mediu avand in vedere ca in acest moment reparatiile ce 

necesita sapaturi si lucrari insemnate sunt frecvente. De asemenea optiunea 2 prezinta risc mediu 

spre scazut, generat de amplasamentul retelelor in mediu urban in care exista utilitati vechi, cu 

trasee care adesea nu pot fi estimate de detinatori prin avizele emise de acestia. 

Mediu: Optiunea 2 prezinta un risc de mediu minor deoarece prin realizarea lucrarilor de reabilitare 

a retelelor de aductiune si de distributie se va genera un impact minor asupra mediului, local, pe 

durata scurta, reversibil care poate fi controlat.   In faza de constructie se vor lua masuri de 

diminuare sau eliminare a impactului  asupra aerului, solului, mediului social si peisajului, pentru 

un management adecvat al deseurilor si pentru reducerea nivelului de zgomot in limitele prevazute 

de legislatie;  optiunea genereaza un impact pozitiv  asupra mediului prin reducerea pierderilor de 

apa bruta  sau apa tratata din conducte, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa, 

mentinerea starii cantitative bune a corpurilor de apa subterane si reducerea consumului de 

energie pentru tratarea apei. Optiunea 1 prezinta risc moderat fata de mediu avand in vedere 

pierderile de apa inregistrate, respectiv risipa resurselor de apa.  

Schimbari climatice: s-a apreciat ca reabilitarea partiala a aductiunilor si retelelor de distributie prin 

reducerea pierderilor de apa bruta  sau apa tratata din conducte contribuie intr-o mai mare masura 

la utilizarea eficienta a resurselor de apa, in conditiile schimbarilor climatice deoarece  alimentarea 

cu apa celor 2  sisteme de alimentare cu apa se face preponderant din apa corpul de apa 

subterana freatica ROMU02 Lunca si terasele raului Aries (cu exceptia captarii de suprafata 

Hasdate), corp de apa de tip poros permeabil,  cu nivel liber, care nu se afla in interdependenta  cu 

corpurile de apa de suprafata si a  carui reincarcare se realizeaza din precipitatii. 

Operarea: Riscul identificat este ridicat pentru prima optiune si scazut pentru a doua, avand in 

vedere ca retelele vechi prezinta probleme deosebite in operare, iar cele noi permit o operare 

extrem de facila. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.1-1 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 1 1 1 3 3 3 4 16 

Optiunea 2 1 1 1 2 2 1 1 9 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 
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Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica posibila adoptarea Optiunii 2. 

 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru cele doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in 

tabelele din Anexa nr. 14 la prezentul studiu. 

Anexa nr. 14 preia informatii privind numarul de avarii si costul de remediere al acestora din datele 

primite de la beneficiar si le centralizeaza in tabelele denumite 

- „Situatia existenta a retelelor de alimentare cu apa din municipiul Turda‖ 

- „Situatia existenta a retelelor de alimentare cu apa din municipiul Campia Turzii‖  

In aceste tabele sunt evaluat costurile NRW generat de avarii si costul remedierii avariilor, fiind 

apoi prezentat pentru fiecare municipiu in parte „Calculul costului pierderilor de apa evitate prin 

executia reabilitarilor retelelor de apa‖ 

Cu aceste date s-a putut realiza calculul NPV in tabelele: 

- Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de apa din municipiul 

Turda 

- Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de apa din municipiul 

Campia Turzii 

In cele ce urmeaza prezentam pe scurt Calculul costului pierderilor de apa evitate prin executia 

reabilitarilor retelelor de apa si rezultatul final al calculului NPV: 

Municipiul Turda 

Calculul costului pierderilor de apa evitate prin executia reabilitarilor retelelor de apa din 
municipiul Turda 

Pierderi  
 Volumul de apa intrat in sistem 4,018,643.00 mc/an 

Pierderi de apa mc/an 1,787,915.01 mc/an 

Pierderi  de apa  44.49% % 

Costul pierderilor  de apa  1,271,163.08 Euro/an 

   Lungime retea existenta 127,250.00 m 

Lungime retea reabilitata 31,701.04 m 

Procent reabilitare 24.91% % 

Procentul pierderilor pe retelele propuse spre reabilitare din totalul 
pierderilor 

70.00% % 

Volumul pierderilor pe retelele propuse spre reabilitare 
1,251,540.51 mc/an 
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Costul pierderilor  de apa evitate prin executia reabilitarilor 
889,814.16 Euro/an 

 

 

Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de apa din municipiul Turda 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 39.364.893     

Optiunea 2 euro 5.830.679 

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro 33534214 

Optiunea cea mai 
avantajoasa este: 

Optiunea 2  

Se observa o diferenta enorma intre cele doua optiuni. Valoarea foarte mare aferenta optiunii 1 si 

situatia economica a operatorului indica faptul ca degradarea retelelor va continua exponential, iar 

calitatea serviciului va fi intr-o continua scadere. Compania de apa Aries nu va putea sustine 

intretinerea acestor retele in viitor si este obligata sa realizeze investitii conform celor prezentate in 

optiunea 2. 

Municipiul Campia Turzii 

Calculul costului pierderilor de apa evitate prin executia reabilitarilor retelelor de apa din 
municipiul Campia Turzii 

Pierderi   

Volumul de apa intrat in sistem 1721689.00 mc/an 

Pierderi de apa mc/an 726553.00 mc/an 

Pierderi  de apa  42.20% % 

Costul pierderilor  de apa  516561.10 Euro/an 

   Lungime retea existenta 50840.00 m 

Lungime retea reabilitata 23333.57 m 

Procent reabilitare 45.90% % 

Procentul pierderilor pe retelele propuse spre reabilitare din totalul 
pierderilor 

65.00% % 

Volumul pierderilor pe retelele propuse spre reabilitare 472259.45 mc/an 

Costul pierderilor  de apa evitate prin executia reabilitarilor 
335764.72 Euro/an 
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Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de apa din municipiul Campia Turzii 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 14.399.090     

Optiunea 2 euro 3.225.414 

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro 11.173.676     

Optiunea cea mai 
avantajoasa este: 

Optiunea 2  

Se observa o diferenta enorma intre cele doua optiuni. Valoarea foarte mare aferenta optiunii 1 si 

situatia economica a operatorului indica faptul ca degradarea retelelor va continua exponential, iar 

calitatea serviciului va fi intr-o continua scadere. Compania de apa Aries nu va putea sustine 

intretinerea acestor retele in viitor si este obligata sa realizeze investitii conform celor prezentate in 

optiunea 2. 

Se recomanda astfel din toate punctele de vedere adoptarea Optiunii nr. 2. 

 

8.1.3.2 Analiza de optiuni privind asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a 
Companiei de Apa Aries S.A. 

In comunele operate in prezent de Compania de Apa Aries S.A. exista unele sisteme conforme de 

alimentare cu apa, iar altele neconforme. Cele doua sisteme mentionate mai sus detin surse 

conforme si retele de transport si distributie ce pot asigura necesarul de apa potabila la 

consumatori. Restul localitatilor din aria de acoperire fie nu detin sisteme de alimentare cu apa, fie 

detin sisteme neconforme. Problema principala a sistemelor de alimentare neconforme este 

reprezentata de sursele de apa care fie nu au debit suficient, fie calitatea apei nu corespunde cu 

normele de calitate in vigoare, fie ambele. 

In cele ce urmeaza s-au analizat o serie de optiuni care vizeaza asigurarea surselor conforme in 

aria de operare a companiei de apa. 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Aries; 

 Optiunea 3: Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Iara; 

 Optiunea 4: Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in 

conservare; 

Optiunea 1:  

Optiunea ―A nu face nimic‖ este respinsa ca fiind inacceptabila, nefiind respectata Directiva 

98/83/EC, atat din punct de vedere al calitatii, a cantitatii si a gradului de acoperire. 

Optiunea 2:  

Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Aries  

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executie captare noua de suprafata din raul Aries; 
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 Executie Statie de Tratare noua a apei captate din raul Aries; 

 Executie conducte de transport apa potabila de la statia de tratare pana la reteaua de 

distributie a orasului Turda; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) din reteaua de distributie a 

oraselor Turda si Campia Turzii catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv 

rezervoare de inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 

Optiunea 3:  

Suplimentare prin executia unei surse noi de alimentare cu apa din raul Iara  

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executie captare noua de suprafata din raul Iara; 

 Executie Statie de Tratare noua a apei captate din raul Iara; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statia de tratare catre Turda 

si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de inmagazinare si statii de 

pompare intermediare. 

 

Optiunea 4:  

Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 

Dintre cele trei optiuni se evalueaza in continuare optiunile 2, 3 si 4. 

Analiza de risc 

Riscurile asociate de aprobare, construire, mediu, schimbari climatice si operare ale facilitatilor au 

fost analizate in tabelul de mai jos. Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic 

si 5 un risc foarte mare sau inacceptabil. 

Acces: Clasificat ca fiind un risc mediu pentru optiunile 2 si 3 avand in vedere ca drumurile de 

acces nu sunt disponibile in prezent si un risc scazut pentru optiunea 4, avand in vedere ca 

drumurile de acces sunt disponibile. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc mediu pentru optiunea 2, terenul disponibil pentru statia de 

tratare avand executate anumite facilitati necesar a fi expertizate, risc ridicat pentru optiunea 3, 

avand in vedere ca in zona aferenta captarii nu s-a identificat un teren propice pe domeniul public, 
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iar pentru optiunea 4 un risc scazut avand in vede ca se utilizeaza facilitati existente pe terenuri 

publice.  

Autorizatii: In primul rand, pentru executia captarilor este necesara autorizatia de gospodarire a 

apelor emisa de ANAR ABA Mures. Pentru primele doua optiuni a fost identificat un risc foarte 

ridicat in urma celor transmise de ANAR ABA Mures, care a precizat ca este viabila utilizarea 

surselor existente la capacitate maxima si renuntarea la instituirea de surse noi. Astfel, pentru 

optiunea 4 s-a identificat un risc scazut. 

Constructia: Este vazuta ca fiind cu risc scazut pentru optiunile 2 si 3 si cu risc mediu pentru 

optiunea 4 datorita atat tehnologiei de executie mai dificile cat si duratei lungi de executie in cazul 

optiunii 4. 

Mediu: Optiunea 2 prezinta un risc moderat deoarece Raul Aries traverseaza situl Natura 2000 

ROSCI 0253 Trascau si situl ROSPA0087 Muntii Trascaului,  raul fiind habitatul mai multor specii 

de pesti de importanta comunitara, care folosesc raul ca cale de migratie. O eventuala captare ar fi 

putut     produce modificari in habitate si modificari ale modului  de viata ale speciilor, prin  influenta 

asupra debitelului raului Aries.  

Optiunea 3 prezinta un risc moderat deoarece Raul Iara traverseaza partial Situl natura 2000 RO 

SCI 0263 Valea Ierii si Situl Natura 2000 ROSPA0087 Muntii Trascaului si o eventuala captare ar 

putea genera un impact negativ asupra   habitatelor din situri, respectiv speciile de importanta 

comunitara de amfibieni,  pesti sau specii de pasari dependente de apa, prin crearea unei 

eventuale presiuni asupra resursei de apa, avand in vedere  cerinta de a nu produce modificari in 

habitate si modificari ale modului  de viata ale speciilor, prin  influenta asupra debitelului raului Iara. 

Optiunea 4 prezinta un risc de mediu nesemnificativ deoarece impactul asupra factorilor de mediu 

prin reabilitarea puturilor/drenurilor este redus, temporar, local. Alimentarea cu apa se va realiza 

din corpul de apa subterana freatica  ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries; corpul de apa are o 

stare cantitativa buna, conform PMBH 2016-2021  si o protectie glogala buna. Conform analizei 

prezentata in sectiunea 12.1.2.2 1; prin captarile de apa care propuse nu se cauzeaza o alterare a 

starii cantitative a corpurilor de apa subterana ROMU02 in conformitate cu art 4(7) din Directiva 

Cadru Apa. 

Schimbari climatice: In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de 

vedere al schimbarilor climatice Optiunea aleasa este Optiunea 4 - Reabilitarea surselor subterane  

existente Turda Veche, Turda Varianta, Calarasi si Poiana, surse de mica adancime; riscurile 

generate de schimbarile climatice in cazul surselor de suprafata sunt mai mari deoarece  sezonier, 

in perioadele de seceta debitul acestora poate fi insuficient, procesele de tratare a apei brute pot fi 

afectate de in regimul precipitatiilor extreme si   Producerea  viiturilor /inundatii. 

Operarea: Riscul identificat este mediu pentru surse subterane, respecitv optiunea 4 si risc scazut 

pentru optiunea 3. Pentru optiunea 2, chiar daca vorbim de o sursa de suprafata, riscul de 

contaminare cu cianuri a raului Aries presupune un risc ridicat in operare. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.1-2 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 
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Optiunea 2 2 2 5 2 3 2 4 20 

Optiunea 3 2 4 4 2 3 3 1 19 

Optiunea 4 1 1 1 3 1 1 3 11 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica posibila adoptarea Optiunii 4. Se 

observa ca riscul privind obtinerea autorizatiilor elimina posibilitatea adoptarii Optiunii 2 si indica 

nefezabila adoptarea Optiunii 3. Cu toate acestea, s-a realizat analiza economica pentru toate cele 

trei optiuni.  

Analiza economica 

In urma realizarii analizei de optiuni, s-a indicat castigatoare Optiunea 3 ca fiind cea mai eficienta. 

Optiunea 4 care este indicata in analiza de risc ca fiind favorita, a rezultat ca fiind ineficienta din 

considerente economice, factorul decisiv fiind costul mare de operare, respectiv cantitatea mare de 

substante chimice necesara procesului. Coroborand rezultatele analizei economice cu cele ale 

analizei de risc, a rezultat imposibilitatea adoptarii uneia din optiuni. Cu toate acestea, 

suplimentarea debitului la sursa este imperativ a fi realizata. Astfel, luand in considerare caracterul 

temporar al influentei fenomenului de schimbari climatice care genereaza seceta in anumite 

perioade ale anului, s-a analizat cazul in care reactivarea surselor existente si tratarea apei este 

necesara in 5 luni din cele 12 ale unui an. Aceasta ipoteza permite adoptarea Optiunii 4, atat din 

punct de vedere al riscului, cat si al aspectului economic.  

In cele ce urmeaza este prezentata analiza economica a scenariului descris mai sus: 
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Tabel 8.1-3 Analiza economica a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. 
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Tabel 8.1-4 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa 

conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 38,823,914  

Optiunea 3 euro 38,780,831  

Optiunea 4 euro 38,586,776  

dif. NPV (Opt 2 - Opt 4) euro 237,139  

Optiunea cea mai avantajoasa este: Optiunea 4  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 4 – 

Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, avand cel mai mic 

risc si cel mai mic cost. 

Pentru asigurarea debitului suficient la consumatori si cu o calitate corespunzatoare, se poate 

studia solutia de eliminare a pierderilor din retelele vechi de transport si distributie. Eliminarea 

pierderilor de pe retelele de alimentare cu apa se poate face prin reabilitarea acestora.  

8.1.3.3 Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de 
operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

Tinand cont de rezultatele analizei de mai sus si selectarea optiunii castigatoare nr. 4 de 

suplimentare a debitului la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 

si de faptul ca aceasta solutie nu ofera posibilitatea asigurarii integrale a debitului la sursa pentru 

toate localitatile din aria de acoperire a Companiei de Apa Aries S.A. se poate realiza o analiza 

combinata cu optiunea de reabilitare a retelelor existente in scopul cresterii debitului posibil furnizat 

la consumatori. Aceasta analiza este efectuata mai jos: 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent 

in conservare, concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin 

reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa  

 Optiunea 2: Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent 

in conservare, concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin 

reabilitarea totala a retelelor de alimentare cu apa 

 

Optiunea 1:  

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a 

retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 
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 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 Reabilitarea a 105.7 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 24.5%; 

 

Optiunea 2:  

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea totala a 

retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 Reabilitarea a 285 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 39.5%; 

 

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: Clasificat ca fiind un risc scazut pentru ambele optiuni. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc moderat in cazul optiunii 2  avand in vedere amploarea lucrarilor 

si corelarea cu infrastructura existenta (drumuri, retele gaz, fibra optica) .Autorizatii: Autorizarea 

primei optiuni prezinta risc nesemnificativ, iar a doua un risc major. Acest lucru se datoreaza 

justificarilor necesare in procesul de autorizare pentru anumite conducte vechi ce prezinta pierderi 

cu valori medii. 

Constructia: Riscul executiei optiunii 1 este nesemnificativ, in timp ce volumul mare de lucrari de 

reabilitare aferent optiunii 2 confera acesteia un risc moderat. 

Mediu: din punct de vedere al riscurilor de mediu Optiunea 2- reabilitarea totala a retelelor  -  este 

mai avantajoasa deoarece prin realizarea lucrarilor de reabilitare totala a retelelor de aductiune si 

de distributie se genereaza un impact pozitiv  asupra mediului prin reducerea pierderilor de apa 

bruta  sau apa tratata din conducte, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa, mentinerea 

starii cantitative bune a corpurilor de apa subterane si reducerea consumului de energie pentru 

tratarea apei.. 
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Schimbari climatice: s-a apreciat ca reabilitarea totala a aductiunilor si retelelor de distributie prin 

reducerea pierderilor de apa bruta  sau apa tratata din conducte contribuie intr-o mai mare masura 

la utilizarea eficienta a resurselor de apa, in conditiile schimbarilor climatice deoarece  alimentarea 

cu apa celor 2  sisteme de alimentare cu apa se face preponderant din apa corpul de apa 

subterana freatica ROMU02 Lunca si terasele raului Aries (cu exceptia captarii de suprafata 

Hasdate), corp de apa de tip poros permeabil,  cu nivel liber, care nu se afla in interdependenta  cu 

corpurile de apa de suprafata si a  carui reincarcare se realizeaza din precipitatii. 

Operarea: Riscul identificat este nesemnificativ pentru a doua optiune si moderat pentru a prima, 

avand in vedere ca raman retele vechi in functiune. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.1-5 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 1 1 1 1 2 2 3 11 

Optiunea 2 1 3 4 3 1 1 1 15 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica posibila adoptarea Optiunii 1. 

 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in tabelele 

urmatoare: 
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Tabel 8.1-6 Analiza economica a optiunilor privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. 
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Tabel 8.1-7 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea unui debit suficient 

pentru consumatorii din aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 53,260,539  

Optiunea 2 euro 71,474,423  

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro (18,213,884) 

Optiunea cea mai avantajoasa este: Optiunea 1  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – 

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a 

retelelor de alimentare cu apa, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost. 

 

8.2 OPTIUNILE PRIVIND APA UZATA 

Epurarea apei uzate in regiunea Turda-Campia Turzii rezulta ca urmare a existentei unui sistem de 

alimentare cu apa in regiune. Statia de epurare din Campia Turzii a fost reabilitata prin POS 

MEDIU (2007 – 2013)  si deserveste orasele Turda si Campia Turzii precum si unele localitati 

invecinate. Debitele de canalizare  din Turda, Campia Turzii, Luna, Sandulesti, Viisoara, Urca si 

Mihai Viteazu sunt dirijate catre statia de epurare din Campia Turzii si pot fi epurate aici. 

In alte comune din Regiune s-au construit recent statii de epurare de capacitate mica, dar care nu 

sunt inca functionale. 

8.2.1 Optiunile strategice si definirea limitelor aglomerarii 

In Ghidul ―Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)‖ 

prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de 

aglomerare: 

 Existenta unei aglomerari este o stare ―de facto‖, reprezentand  efectiv zona in care 

populatia/activitatea economica este ―suficient de concentrata‖ 

 Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari pot fi: 

a) Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intra-un anumit spatiu) 

b) Concentrarea activitatilor economice 

c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si 

transportarea apei uzate urbane 

 Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‗granitele‘ zonei suficient de concentrate. 

 Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea unei 

aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative – cateva unitati 

administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa 

poate fi compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, 

separate in spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de ―aglomerare 
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consolidata‖ in contextul unor asezari umane invecinate si suficient de concentrate care 

sunt conectate intra-un mod mai putin compact dar in mod continuu.  

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt elemente 

cheie ale aglomerarilor, iar, in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub incidenta 

sa sunt: 

 Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2,000 l.e.  

 Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e. 

Colectarea si epurarea apelor uzate 

Starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente variaza de la deficitara pana la 

inexistenta. Desi au existat programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare, 

cat si facilitati de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita 

constrangerilor de buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte. 

Cu o infrastructura existenta care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare capitala, 

exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect. 

Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul 

urmatoarele: 

 Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o solutie regionala; 

 Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala; 

 Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare; 

 Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune; 

 Relieful zonei si impactul acestuia asupra costului retelei de canalizare. 

 Impactul costurilor de investitii si de operare, in special al instalatiilor pentru o populatie 

echivalenta de peste 10,000 de locuitori; 

 Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate; 

 Inlocuirea canalizarilor combinate si eliminarea interconectarilor cu canalizarea de ape 

uzate pentru a furniza un sistem complet separat in timpul reabilitarii; 

 Captusirea in situ sau inlocuirea canalizarilor de mare adancime; 

 Capacitatea populatiei locale de a plati pentru serviciu; 

 Facilitati individuale de tratare, precum fose septice; 

Exista doua presupuneri principale: 

1. Acolo unde este necesar un nou sistem de canalizare, acesta nu va fi niciodata executat 

sub forma unei retele unitare de canalizare. Pentru majoritatea localitatilor va fi prevazuta 

doar canalizarea pentru ape uzate, deoarece costurile marginale suplimentare pentru 

furnizarea unei retele de ape pluviale sunt negarantate in majoritatea cazurilor, in afara de 

cele ale zonelor urbane extinse sau acolo unde exista anumite zone cu inundatii datorate 

apelor pluviale. 

2. Variatiile tehnologiilor de tratare au consecinte reduse la evaluarea solutiilor individuale. La 

baza oricarei solutii trebuie sa stea un proces solid care sa fie usor de operat si de intretinut  

3. specifice, unde spatiul are o valoare ridicata, ar trebui adoptate solutii de tratare avansata 

sau la o rata ridicata. 

 

8.2.2 Optiuni generale 
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Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele: 

 Impactul asupra mediului 

 Riscurile climatice 

 Optiuni tehnologice (considerand constarile de investitii, operare si intretinere);  

 Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor, considerand costurile de 

investitii, operare si intretinere 

 

Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri 

si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin 

solutiile de cost. 

In scopul identificarii riscurilor de mediu s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului generat 

de fiecare alternativa. 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului si in special asupra speciilor si habitatelor din siturile 

Natura 2000,   pentru fiecare optiune s-a avut in vedere cuantificarea gradului de afectare al 

mediului/speciilor/habitatelor  de la nesemnificativ, minor, moderat, major la catastrofic/inacceptabil 

(afectare semnificativa a mediului datorita posibilitati reduse de refacere a mediului), identificandu-

se solutii alternative de realizare a proiectului care genereaza impactul cel mai redus.   

Evaluarea impactului pentru optiunile propuse s-a realizat avand in vedere ―Metodologia de 

aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private‖ prevazuta de OM 

135/2010‖ si ―Ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului‖ prevazute de  Ordin nr. 863/2002, cu modificarile si compltarile ulterioare. 

Pentru evaluarea riscurilor s-a realizat matricea riscurilor de mediu avand in vedere celor mai 

semnificative impacturi și implicațiile/riscurile asupra optiunilor.   

 

De asemenea, pentru fiecare optiune s-a realizat evaluarea riscurilor climatice prin care s-a 

determinat incidenta posibilelor efecte negative ale optiunilor  si magnitudinea acestora. 

Descrierea detaliata a analizei riscurilor s-a realizat in sectiunea 12.5.5.2.1.. 

La identificarea si evaluarea riscurilor s-au utilizat :  
 

 Evaluarea vulnerabilității – prezentata in sectiunea anteriara 

 Risc de mediu 

1 2 3 4 5 

Nesemnificativ Minor 
 

Moderat Major 
 

Catastrofic 
 

Afectarea 
mediului 

1 2 3 4 5 

Impact neglijabil,  
la sursa, fara 
afectarea 
mediului 

Impact localizat in 
limitele 
amplasamentului.  
Afectarea minora a 
mediului; Refacerea 
mediului intr-un timp 
scurt.  

Afectare 
semnificativa a 
mediului cu 
posibile efecte 
extinse. Refacerea 
a ecosistemelor in 
cateva luni 

Afectare 
semnificativa a 
mediului pe 
plan local. 
Refacerea 
mediului in 
interval de 
peste un an. 

Afectare 
semnificativa a 
mediului pe o 
arie extinsa. 
Posibilitati 
reduse de 
refacere a 
mediului,  
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 Pragurile și impacturile critice legate de climă - definește nivelurile de probabilitate și consecință care 

sunt esențiale pentru riscul respectiv 

 Interacțiunile - implicații pentru o comunitate mai largă și impactul altor elemente 

 Probabilitatea - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Impactul  - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Evaluarea riscului - Scorul de probabilitate X Scorul de impact pentru a da un scor general de risc  

Procesul de analiza a posibilelor optiunii se realizeaza in general pe diverse nivele de optiune, 

dupa cum urmeaza: 

Criterii generale: 

 Analiza optiunii pentru sistemele de colectarea apelor uzate (componenta). 

 Analiza optiunii in epurarea apei uzate (proces intens comparativ cu proces extins) 

 Analiza optiunii pentru materialele din care sunt realizate conductele in sistemul de 

colectare a apelor uzate. 

Avand la baza analiza aceasta, urmatoarele optiunii au fost luate in considerare: 

 Sisteme independente de colectare si tratarea apelor uzate pentru a deservi fiecare 

aglomerare definita; 

 Proces biologic intens pentru tratarea apei uzate in loc de proces extins; 

 Materiale pentru conducte incluse in sistemul de colectare a apei uzate. 

Criterii specifice: 

Alegerea optiunilor a fost realizata pentru fiecare obiect tehnologic din investitia propusa, prin 

compararea avantajelor si dezavantajelor optiunilor analizate si justificand selectarea uneia sau 

alteia dintre optiuni:  

 Statie de epurare (SE) locala  

 Epurare regionala. 

 

 

8.2.3 Optiuni pentru regiunea Turda – Campia Turzii din cadrul Cluster-ului Turda 

In aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. s-au identificat in cadrul Master Planului 

actualizat in anul 2015, o serie de aglomerari cu peste 2000 l.e. in care sunt necesare extinderi 

sau infiintari de sisteme de colectare ape uzate menajere. 

In cele ce urmeaza sunt analizate necesitatile de reabilitare a colectoarelor de canalizare si 

posibilitatile de evacuare si epurare a apelor uzate menajere din toate aglomerarile in care sunt 

necesare investitii in cadrul sistemelor de canalizare. 

8.2.3.1 Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de canalizare 
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In muncipiile Turda si Campia Turzii exista sisteme de canlizare ce prezinta deficiente majore pe 

anumite tronsoane.  

Au fost analizate in detaliu toate retelele de canalizare din municipiile Turda si Campia Turzii, s-au 

efectuat investigatii in teren pentru determinarea tronsoanelor care prezinta infiltratii si exfiltratii, iar 

rezultatele au fost inscrise in Anexa 8.7 Studiu privind balanta apei.  

Dupa determinarea zonelor cu probleme, a fost realizata modelarea hidraulica a intregului sistem 

si cu ajutorul acestuia a putut fi evaluata cantitatea de apa vehiculata prin aceste conducte, 

impactul asupra populatiei in perioadele de avarie si s-a realizat o analiza de optiuni pentru 

determinarea necesitatii aplicarii solutiilor de reabilitare. Au fost eliminate tronsoanele a caror 

reabilitare nu s-a justificat si s-au mentinut in proiect o serie de conducte aflate intr-o stare 

avansata de degradare, cu avarii frecvente si infiltratii insemnate. 

Aceasta analiza este efectuata mai jos: 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de canalizare existente, fara reabilitarea 

tronsoanelor cu probleme 

 Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de canalizare 

 

Optiunea 1:  

Mentinerea in functiune a sistemelor de canalizare existente, fara reabilitarea tronsoanelor cu 

probleme 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari de intretinere si cheltuieli: 

 Cheltuieli pentru remedierea avariilor 

 Cheltuieli de operare crescute, avand in vedere colmatarea pronuntata de pe anumite 

colectoare, colmatare datorata industriilor scoase din uz in prezent, cu materiale care s-au 

cimentat si au obturat o parte din sectiunea colectoarelor. 

Mentionam ca impactul asupra populatiei in momentul colmatarii unui colector este puternic si 

trebuie luat in considerare la evaluarea prezentei analize comparative. 

Optiunea 2:  

Reabilitarea partiala a retelelor de canalizare 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea a 48 km de colectoare de canalizare 

Rezultatul  

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: risc minor pentru optiunea 1, unele colectoare se afla pe terenuri private in prezent si 

implica un risc ridicat in exploatare si risc nesemnificativ pentru Optiunea 2Terenul: Clasificat ca 
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fiind un risc moderat pentru optiunea 1 (unele colectoare se afla pe terenuri private in prezent si 

implica un risc ridicat in exploatare) si risc minor pentru optiunea 2. 

Autorizatii: Ambele optiuni prezinta risc scazut. 

Constructia: Optiunea 1 prezinta risc moderat avand in vedere ca in acest moment reparatiile ce 

necesita sapaturi si lucrari insemnate sunt frecvente. De asemenea optiunea 2 prezinta risc minor, 

generat de amplasamentul retelelor in mediu urban in care exista utilitati vechi, cu trasee care 

adesea nu pot fi estimate de detinatori prin avizele emise de acestia. 

Mediu: Optiunea 2 prezinta un risc de mediu nesemnificativ deoarece prin  reabilitarea retelelor de 

canalizare, conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei uzate, respectiv reducerea 

consumului de resurse de apa, mentinerea starii cantitative bune a corpurilor de apa subterane 

existente; de asemenea,  se previne  producerea exfiltratiilor din retelele de canalizare, evitarea 

contaminarii apei freatice si compromiterii calitatii apelor subterane si implicit la reducerea 

costurilor privind tratarea in vederea potabilizarii. 

Schimbari climatice: Conform Analizei riscurilor climatice realizata in sectiunea 12.4.5, optiunea 1 

prezinta cele mai mari riscuri in cazul  producerii unor feneomene extreme (modificari in regimul 

precipitatiilor extreme, seceta, inundatii). 

Operarea: Riscul identificat este ridicat pentru prima optiune si nesemnificativ pentru a doua, 

avand in vedere ca retelele vechi prezinta probleme deosebite in operare, iar cele noi permit o 

operare extrem de facila. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.2-1 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 2 3 2 3 3 3 4 18 

Optiunea 2 1 2 2 2 1 1 1 8 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica posibila adoptarea Optiunii 2. 

 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru cele doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in 

tabelele din Anexa nr. 14 la prezentul studiu. 

Anexa nr. 14 preia informatii privind numarul de avarii si costul de remediere al acestora din datele 

primite de la beneficiar si le centralizeaza in tabelele denumite 

- „Situatia existenta a retelelor de canalizare din municipiul Turda‖ 

- „Situatia existenta a retelelor de canalizare din municipiul Campia Turzii‖  
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In aceste tabele sunt evaluat costurile remedierii avariilor, fiind apoi prezentat pentru fiecare 

municipiu in parte „Calculul costului infiltratiilor de apa evitate prin executia reabilitarilor retelelor de 

canalizare‖ 

Cu aceste date s-a putut realiza calculul NPV in tabelele: 

- Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de canalizare din 

municipiul Turda 

- Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de canalizare din 

municipiul Campia Turzii  

In cele ce urmeaza prezentam pe scurt Calculul costului infiltratiilor de apa evitate prin executia 

reabilitarilor retelelor de canalizare si rezultatul final al calculului NPV: 

Municipiul Turda 

Calculul costului infiltratiilor de apa evitate prin executia reabilitarilor retelelor de 
canalizare din municipiul Turda 

Infiltratii   
  Volum total de apă uzată colectată  4,142,750.00 mc/an 

  Infiltratii mc/an 1,803,100.00 mc/an 
  Infiltratii 43.52% % 
  Lungime retea existenta 105,000.00 m 
  Lungime retea reabilitata 31,406.56 m 
  Procent reabilitare 29.91% % 
  

Procentul infiltratiilor pe retelele propuse spre reabilitare din 
totalul infiltratiilor 

62.35% % 

  
Volumul infiltratiilor pe retelele propuse spre reabilitare 1,124,200.00 mc/an = 35.65 l/s 

Puterea consumata de statia de epurare pentru vehicularea 
infiltratiilor posibil a fi evitate - pompare cu H= 10 mCA 

5.50 kWh 

  
Costul infiltratiilor  de apa evitate prin executia reabilitarilor 4,602.80 Euro/an 

   

Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de canalizare din municipiul Turda 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 35.396.270     

Optiunea 2 euro 19.426.663 
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dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro  15.969.607 

Optiunea cea mai 
avantajoasa este: 

Optiunea 2  

Se recomanda astfel din toate punctele de vedere adoptarea Optiunii nr. 2. 

Municipiul Campia Turzii 

Calculul costului infiltratiilor de apa evitate prin executia reabilitarilor retelelor de 
canalizare din municipiul Campia Turzii 

Infiltratii   
   Volum total de apă uzată colectată  4,485,120.00 mc/an 

   Infiltratii mc/an 3,566,050.00 mc/an 
   Infiltratii 79.51% % 
   Lungime retea existenta 46,220.00 m 
   Lungime retea reabilitata 11,951.57 m 
   Procent reabilitare 25.86% % 
   

Procentul infiltratiilor pe retelele propuse spre reabilitare 
din totalul infiltratiilor 

40.00% % 

   

Volumul infiltratiilor pe retelele propuse spre reabilitare 
1,426,420.00 mc/an = 45.23 l/s 

 

Puterea consumata de statia de epurare pentru 
vehicularea infiltratiilor posibil a fi evitate - pompare cu 
H= 10 mCA 

8.00 kWh 

   
Costul infiltratiilor  de apa evitate prin executia 
reabilitarilor 

6,694.99 Euro/an 

    

 

Calculul valorii nete actualizate aferenta reabilitarilor retelelor de canalizare din municipiul Campia 

Turzii 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 14.114.826     

Optiunea 2 euro 11.338.826 

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro 2.776.000     

Optiunea cea mai 
avantajoasa este: 

Optiunea 2  

 

Se recomanda astfel din toate punctele de vedere adoptarea Optiunii nr. 2. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 615 / 1110 

 

8.2.3.2 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos 

Aglomerarea Tritenii de Jos dispune de un sistem de canalizare existent si de o statie de epurare 

ape uzate menajere. In prezent statia de epurare nu este functionala. In cadrul proiectului se 

propun extinderi ale sistemului de canalizare.  

Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

 

Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea Tritenii de 

Jos 

Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente si transferul lor prin intermediul 

unei conducte de refulare de transfer in lungime totala de 5.0 km, cu conectare in reteaua 

de canalizare a localitatii Urca 

 Executia a unei statii de pompare de transfer 

 Retehnologizarea statiilor de pompare din Urca si Viisoara pentru preluarea surplusului de 

debit 

 

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: Clasificat ca fiind un risc scazut pentru optiunea 1 si un risc ridicat pentru optiunea 2. 

Pentru analiza acestei ultime optiuni, trebuie sa fie mentionat faptul ca transferul catre Campia 

Turzii presupune reabilitarea hidraulica a unor conducte de refulare existente si pozarea 

conductelor in zone in care echiparea edilitara ocupa deja tot spatiul disponibil. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc scazut pentru optiunea 1 si un risc ridicat pentru optiunea 2, din 

aceleasi motive prezentate mai sus.  

Autorizatii: Ambele optiuni prezinta risc scazut de obtinere a autorizatiilor, cu conditia ca traseele 

pentru refulari sa fie disponibile. 

Constructia: Riscul executiei optiunii 2 este mediu, iar riscul aferent optiunii 1 este scazut. 
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Mediu: in cazul Optiunii 2 pot aparea riscuri de mediu  in faza de operare in cazul producerii unor 

avarii ale conductelor de transfer ape uzate sau a pompelor, generandu-se poluarea solului si 

apelor freatice; optiunea are avantajul asigurarii unui management adecvat al namolurilor in cadrul 

Statiei de epurare Campia Turzii (valorificare energetica (biogaz) si compostare). In cazul optiunii 

1se poate realiza un control mai bun al  debitelor de apa uzata si al procesului de epurare riscurile 

de mediu fiind nesemnificative.  

Schimbari climatice: conform analizei riscurilor climatice, prezentata in sectiunea 12.4.5.2 optiunea 

2 Transfer a apelor uzate la SEAU Campia Turzii prezinata riscuri mai mici din punct de vedere 

climatic. 

Conform analizei riscurilor prezentata in sectiunea 12.4.5.2, avand in vedere schimbarile climatice 

curente si prognozate,  in toate localitatile, inclusiv in Aglomerarea Triteni se vor realiza sisteme de 

colectare de tip divizor. In cazul Optiunii 1  avand in vedere necesitatea adaptarii la schimbarile 

climatice sunt necesare    masuri/dotari adecvate ale statiei de epurare noi  cum ar fi:  asigurarea 

capacitatii suflantelor pentru temperatura de minim 25°C prevazute cu sistem adecvat de 

ventilatie;  cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in special 

acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara;  obligativitatea asigurarii 

virstei namolului de minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C,  deznisipator, care va 

asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu dimensiunile mai mari de 0.2 

mm in conditii de debit maxim, achizitia de motopompe pentru interventii  in caz de inundatii, 

colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe amplasamentul statiei, 

achizitiona generatoare electrice de urgenta,    amplasate la cota care asigura protectia pentru 

riscuri la inundatii de 1% (detalii  sunt prezentate in sectiunea 12.4.5.3). 

In cazul Optiunii 2 avand in vedere analiza climatica,  pot aparea urmatoarele riscuri: cresterea 

temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor 

biologice in colector si  posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate 

produce coroziunea conductelor;  in caz de seceta pot aparea urmatoarele riscuri: concentratia in 

poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare este crescuta, viteza de curgere 

scazuta, ceea ce conduce la depuneri pe colectoare, accelerarea proceselor de fermentare 

anaeroba, reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea 

conductelor de canalizare. 

 De asemenea, Iin contextul schimbarilor climatice, in retelele de canalizare pot ajunge din ce in ce 

mai multe ape pluviale, fie accidental, fie deliberat (de ex. agenti economici care nu au sisteme de 

colectare ape pluviale). In acest context, investitiile din cele doua optiuni prezentate au capacitati 

diferite de management al acestui surplus de debit. Optiunea 1 prezinta un risc mediu/minor, 

pentru ca o statie de epurare poate gestiona o anumita cantitate suplimentara de debit fata de cel 

proiectat, in timp ce optiunea 2 prezinta un risc ridicat/moderat, pentru ca statiile de pompare si 

conductele de refulare dimensionate pentru un debit menajer scazut nu pot gestiona eficient debite 

suplimentare de ape pluviale. Prezentarea detaliata a analizei riscurilor climatice este prezentata in 

sectiunea 12.4.5.2. 

Operarea: Riscul identificat este mediu pentru prima optiune si scazut pentru a doua optiune. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.2-2 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 
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Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 1 2 2 1 1 3 3 13 

Optiunea 2 4 4 2 3 2 2 2 19 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica adoptarea Optiunii 1, cu un punctaj al 

riscului total mult mai mic decat cel al optiunii 2.  

 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in tabelele 

urmatoare: 
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Tabel 8.2-3 Analiza economica a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos 
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Tabel 8.2-4 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Aglomerarea Tritenii de Jos 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 4,213,718  

Optiunea 2 euro 4,480,951  

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro (267,233) 

Optiunea cea mai avantajoasa este: Optiunea 1  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – Executia 

unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos, avand cel mai mic risc si cel 

mai mic cost. 

8.2.3.3 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si Gligoresti 
(aglomerarea Luncani-Gligoresti) 

Localitatea Luncani din comuna Luna dispune de un sistem de canalizare existent si de o statie de 

epurare ape uzate menajere. In prezent statia de epurare nu este functionala si nu poate epura 

intreg debitul colectat din localitatea Luncani. In cadrul proiectului se propun extinderi ale 

sistemului de canalizare din localitatea Luncani si infiintarea unui sistem nou de canalizare in 

localitatea Gligoresti din comuna Luna, apropiata de Luncani.  

Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din cele doua localitati, se analizeaza urmatoarele 

optiuni: 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de 

epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Optiunea 1:  

Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarea Campia Turzii, localitatea Luncani 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din localitatile Luncani si 

Gligoresti 

Optiunea 2:  

Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente si transferul lor prin intermediul 

unei conducte de refulare de transfer in lungime totala de 4.5 km, cu conectare in reteaua 

de canalizare a localitatii Luna 

 Executia a unei statii de pompare de transfer 
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 Retehnologizarea a 4 statiil de pompare ape uzate din localitatea Luna pentru preluarea 

surplusului de debit, inclusiv conducte de refulare cu o lungime de 3.5 km 

Pentru analiza acestei optiuni, trebuie sa fie mentionat faptul ca transferul catre Campia Turzii 

presupune pozarea refularilor pe drumul national DN15 

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: Clasificat ca fiind un risc scazut pentru optiunea 1 si un risc ridicat pentru optiunea 2. 

Pentru analiza acestei ultime optiuni, trebuie sa fie mentionat faptul ca transferul catre Campia 

Turzii presupune reabilitarea hidraulica a unor conducte de refulare existente si pozarea 

conductelor pe drumul national DN15 unde spatiul este limitat si pe unele tronsoane insuficient. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc scazut pentru optiunea 1 si un risc ridicat pentru optiunea 2, din 

aceleasi motive prezentate mai sus.  

Autorizatii: Ambele optiuni prezinta risc scazut de obtinere a autorizatiilor, cu conditia ca traseele 

pentru refulari sa fie disponibile. 

Constructia: Riscul executiei optiunii 2 este mediu, iar riscul aferent optiunii 1 este scazut. 

Mediu: in cazul Optiunii 2 pot aparea riscuri de mediu  in faza de operare in cazul producerii unor 

avarii ale conductelor de transfer ape uzate sau a pompelor, generandu-se poluarea solului si 

apelor freatice; optiunea are avantajul asigurarii unui management adecvat al namolurilor in cadrul 

Statiei de epurare Campia Turzii (valorificare energetica (biogaz) si compostare). In cazul optiunii 

1se poate realiza un control mai bun al  debitelor de apa uzata si al procesului de epurare riscurile 

de mediu fiind nesemnificative.  

Schimbari climatice: conform analizei riscurilor climatice, prezentata in sectiunea 12.4.5.2 optiunea 

2 Transfer a apelor uzate la SEAU Campia Turzii prezinata riscuri mai mici din punct de vedere 

climatic. 

Conform analizei riscurilor prezentata in sectiunea 12.4.5.2, avand in vedere schimbarile climatice 

curente si prognozate,  in toate localitatile, inclusiv in localitatile Luncani si Gligoresti se vor realiza 

sisteme de colectare de tip divizor. In cazul Optiunii 1  avand in vedere necesitatea adaptarii la 

schimbarile climatice sunt necesare    masuri/dotari adecvate ale statiilor de epurare noi  cum ar fi:  

asigurarea capacitatii suflantelor pentru temperatura de minim 25°C prevazute cu sistem adecvat 

de ventilatie;  cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in 

special acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara;  obligativitatea 

asigurarii virstei namolului de minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C,  

deznisipator, care va asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu 

dimensiunile mai mari de 0.2 mm in conditii de debit maxim, achizitia de motopompe pentru 

interventii  in caz de inundatii, colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate 

de pe amplasamentul statiei, achizitiona generatoare electrice de urgenta,    amplasate la cota 

care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1% (detalii sunt prezentate in sectiunea 

12.4.5.3). 

In cazul Optiunii 2 avand in vedere analiza climatica,  pot aparea urmatoarele riscuri: cresterea 

temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor 

biologice in retelele de canalizare si  posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, 

ceea ce poate produce coroziunea conductelor;  in caz de seceta pot aparea urmatoarele riscuri: 
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concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare este crescuta, viteza de 

curgere scazuta, ceea ce conduce la depuneri pe colectoare, accelerarea proceselor de 

fermentare anaeroba, reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce 

coroziunea conductelor de canalizare. 

De asemenea, in contextul schimbarilor climatice, in retelele de canalizare pot ajunge din ce in ce 

mai multe ape pluviale, fie accidental, fie deliberat (de ex. agenti economici care nu au sisteme de 

colectare ape pluviale). In acest context, investitiile din cele doua optiuni prezentate au capacitati 

diferite de management al acestui surplus de debit. Optiunea 1 prezinta un risc minor, pentru ca o 

statie de epurare poate gestiona o anumita cantitate suplimentara de debit fata de cel proiectat, in 

timp ce optiunea 2 prezinta un risc moderat, pentru ca statiile de pompare si conductele de refulare 

dimensionate pentru un debit menajer scazut nu pot gestiona eficient debite suplimentare de ape 

pluviale. 

Avand in vedere masurile de adaptare la schimbarile climatice  care pot   fi luate in cadrul statiei de 

epurare, si masurile operationale de adptare la schimbarile climatice care pot fi luate in cazul 

transferului apei uzate catre statia de epurare Campia Turzii, consideram ca ambele optiuni 

prezinta un riscuri minore  din punct de vedere al schimbarilor climatice.    

Operarea: Riscul identificat este mediu pentru prima optiune si scazut pentru a doua. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.2-5 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 1 2 2 1 1 3 3 13 

Optiunea 2 4 4 2 3 1 2 2 19 

 Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica adoptarea Optiunii 1, cu un punctaj al 

riscului total mult mai mic decat cel al optiunii 2.  

 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in tabelele 

urmatoare: 
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Tabel 8.2-6 Analiza economica a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si Gligoresti 
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Tabel 8.2-7 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Localitatile Luncani si Gligoresti 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 3,357,704  

Optiunea 2 euro 4,475,169  

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro (1,117,465) 

Optiunea cea mai avantajoasa este: Optiunea 1  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 1 – Executia 

unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarea Campia Turzii, localitatea Luncani, avand cel 

mai mic risc si cel mai mic cost. 

 

8.2.3.4 Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Aiton si din 
Aglomerarea Tureni 

Aglomerarea Aiton, avand in componenta localitatile Aiton si Rediu, nu dispune de sistem de 

canalizare ape uzate menajere.  

In Aglomerarea Tureni exista un sistem de canalizare si o statie de epurare care nu are capacitate 

suficienta de epurare a apelor uzate colectate. 

In ambele aglomerari se propun investitii de infiintare si extindere a sistemelor de canalizare ape 

uzate menajere. Pentru epurarea debitului suplimentar colectat din cele doua aglomerari, se 

analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi (o statie noua in Aiton si 

extinderea capacitatii statiei de epurare existente din Tureni) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

 

Optiunea 1:  

Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarile Aiton si Tureni 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente din Tureni, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea 

Tureni 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere noi, in scopul tratarii intregului debit de 

ape uzate colectat din aglomerarea Aiton 
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Optiunea 2:  

Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Transferul apelor uzate din aglomerarea Aiton in aglomerarea Tureni prin intermediul a 

doua statii de pompare cu refulari in lungime de 7 km 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente in Tureni si pomparea lor prin 

intermediul a doua statii e pompare si unor conducte de refulare de transfer in lungime 

totala de 11.95 km, cu conectare in reteaua de canalizare a municipiului Turda 

Analiza de risc 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare sau 

inacceptabil. Au fost analizate urmatoarele aspecte: 

Acces: Clasificat ca fiind un risc mediu pentru optiunea 1 pentru ca nu a putut fi identificat un teren 

disponibil pentru noua statie de epurare a aglomerarii Aiton, iar pe amplasamentul statiei existente 

de la Tureni, spatiul disponibil este limitat. S-a identificat un risc scazut pentru optiunea 2, avand in 

vedere ca s-a identificat un traseu extrem facil pentru conductele de transfer catre reteaua de 

canalizare a municipiului Turda. 

Terenul: Clasificat ca fiind un risc mediu pentru optiunea 1 si un risc scazut pentru optiunea 2, din 

aceleasi motive prezentate mai sus.  

Autorizatii: Ambele optiuni prezinta risc scazut de obtinere a autorizatiilor. 

Constructia: Riscul executiei ambelor optiuni este scazut. 

Mediu: in cazul Optiunii 2 pot aparea riscuri de mediu  in faza de operare in cazul producerii unor 

avarii ale conductelor de transfer ape uzate sau a pompelor, generandu-se poluarea solului si 

apelor freatice; transferul apelor uzate pe o distanta lunga mai lunga ( 18.95 km) poate influenta in 

mod negativ caracteristicile apei uzate transportate, incarcarile acesteia precum si factorul de 

tratabilitate la intrarea in statia de epurare Campia Turzii. Optiunea are avantajul asigurarii unui 

management adecvat al namolurilor in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii (valorificare 

energetica (biogaz) si compostare). In cazul optiunii 1 se poate realiza un control mai bun al  

debitelor de apa uzata si al procesului de epurare riscurile de mediu fiind nesemnificative.  

Schimbari climatice: conform analizei riscurilor climatice, prezentata in sectiunea 12.4.5.2 optiunea 

2 Transfer a apelor uzate la SEAU Campia Turzii prezinata riscuri mai mici din punct de vedere 

climatic. 

Conform analizei riscurilor prezentata in sectiunea 12.4.5.2, avand in vedere schimbarile climatice 

curente si prognozate,  in toate localitatile, inclusiv in Aglomerarile Aiton si Tureni se vor realiza 

sisteme de colectare de tip divizor. In cazul Optiunii 1  avand in vedere necesitatea adaptarii la 

schimbarile climatice sunt necesare    masuri/dotari adecvate ale statiilor de epurare noi  cum ar fi:  

asigurarea capacitatii suflantelor pentru temperatura de minim 25°C prevazute cu sistem adecvat 

de ventilatie;  cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in 

special acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara;  obligativitatea 

asigurarii virstei namolului de minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C,  

deznisipator, care va asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu 

dimensiunile mai mari de 0.2 mm in conditii de debit maxim, achizitia de motopompe pentru 

interventii  in caz de inundatii, colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate 
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de pe amplasamentul statiei, achizitiona generatoare electrice de urgenta,    amplasate la cota 

care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1% (detalii sunt prezentate in sectiunea 

12.4.5.3). 

In cazul Optiunii 2 avand in vedere analiza climatica,  pot aparea urmatoarele riscuri: cresterea 

temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor 

biologice in retelele de canalizare si  posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, 

ceea ce poate produce coroziunea conductelor;  in caz de seceta pot aparea urmatoarele riscuri: 

concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare este crescuta, viteza de 

curgere scazuta, ceea ce conduce la depuneri pe colectoare, accelerarea proceselor de 

fermentare anaeroba, reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce 

coroziunea conductelor de canalizare. 

De asemenea, in contextul schimbarilor climatice, in retelele de canalizare pot ajunge din ce in ce 

mai multe ape pluviale, fie accidental, fie deliberat (de ex. agenti economici care nu au sisteme de 

colectare ape pluviale). In acest context, investitiile din cele doua optiuni prezentate au capacitati 

diferite de management al acestui surplus de debit. Optiunea 1 prezinta un risc minor, pentru ca o 

statie de epurare poate gestiona o anumita cantitate suplimentara de debit fata de cel proiectat, in 

timp ce optiunea 2 prezinta un risc moderat, pentru ca statiile de pompare si conductele de refulare 

dimensionate pentru un debit menajer scazut nu pot gestiona eficient debite suplimentare de ape 

pluviale. 

Avand in vedere masurile de adaptare la schimbarile climatice  care pot   fi luate in cadrul statiei de 

epurare, si masurile operationale de adptare la schimbarile climatice care pot fi luate in cazul 

transferului apei uzate catre statia de epurare Campia Turzii, consideram ca ambele optiuni 

prezinta un riscuri minore  din punct de vedere al schimbarilor climatice.    

Operarea: Riscul identificat este mediu pentru prima optiune si scazut pentru a doua. 

Rezultatele analizei sunt furnizate in tabelul urmator: 

Tabel 8.2-8 Rezultatele analizei de optiuni in privinta riscului 

Optiunea Acces Teren 
Autori-
zatii 

Constructii Mediu 
Schimbari 
climatice 

Operare 
Risc 
Total 

Optiunea 1 3 3 2 1 1 3 3 16 

Optiunea 2 1 1 2 1 2 2 2 11 

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Din tabelul de mai sus se observa ca analiza riscului indica adoptarea Optiunii 2. 

Analiza economica 

Analiza economica a fost realizata pentru doua optiuni, iar rezultatele sunt prezentate in tabelele 

urmatoare: 
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Tabel 8.2-9 Analiza economica a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea Tureni 
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Tabel 8.2-10 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea Tureni 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 6,606,350  

Optiunea 2 euro 5,896,812  

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro 709,538  

Optiunea cea mai avantajoasa este: Optiunea 2  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Concluzii 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul 

apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii, avand cel mai mic risc si cel mai 

mic cost. 

 

8.3 REZUMATUL ANALIZEI OPTIUNILOR 

In urma analizelor de optiuni aplicate pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera 

care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate s-au ales solutiile  tehnice cu un risc cat mai 

scazut si cat mai avantajoase din punct de vedere economic si siguranta in exploatare. 

Optiunile selectate pentru a fi implementate au condus la urmatoarea situatie: 

Sistem de alimentare cu apa: 

Analiza de optiuni privind asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a 

Companiei de Apa Aries S.A. 

Optiunea 4:  

Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 

Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de 

operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

Optiunea 1:  

Suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, 

concomitent cu Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a 

retelelor de alimentare cu apa 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 
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 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 Reabilitarea a 172.5 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 24.5%; 

 

Sistem de canalizare: 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos 

Optiunea 1:  

Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea Tritenii de 

Jos 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si Gligoresti 

Optiunea 1:  

Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerarea Campia Turzii, localitatea Luncani 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din localitatile Luncani si 

Gligoresti 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea 

Tureni 

Optiunea 2:  

Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Transferul apelor uzate din aglomerarea Aiton in aglomerarea Tureni prin intermediul a 

doua statii de pompare cu refulari in lungime de 7 km 

 Preluarea apelor  uzate din zona statiei de epurare existente in Tureni si pomparea lor prin 

intermediul a doua statii e pompare si unor conducte de refulare de transfer in lungime 

totala de 11.95 km, cu conectare in reteaua de canalizare a municipiului Turda 
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In tabelul de mai jos se prezinta toate avantajele și dezavantajele opțiunilor luate în considerare: 
Optiuni considerate Avantaje  Dezavantaje 

OPTIUNI PRIVIND ALIMENTAREA CU APA 

Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 

Turda 

Optiunea 1: Mentinerea in 
functiune a sistemelor de 
alimentare cu apa existente, fara 
reabilitarea tronsoanelor cu 
probleme 

Nu sunt avantaje Costurile de operare ridicate 
vor creste pe masura ce 
retelele vor continua sa se 
degradeze. 
Pierderile vor ajunge atat de 
mari incat sursele de apa nu 
vor mai putea acoperi 
necesarul de apa, generandu-
se un colaps iminent al 
serviciului de furnizare apa 
potabila. 

Optiunea 2: Reabilitarea 
partiala a retelelor de 
alimentare cu apa - 
castigatoare 

Se reduc pierderile de apa si 
implicit se reduc costurile de 
operare. 
Prin reducerea pierderilor se 
optimizeaza activitatea 
operatorului, eliminandu-se 
complet interventiile pe 
tronsoanele cu probleme. 
Prin reducerea pierderilor se 
asigura necesarul de apa 
pentru sistemul zonal 
existent si impreuna cu 
masuri de reactivare a unor 
surse de apa, se va asigura 
necesarul in toata aria de 
operare, respectiv in SZA 
extins. 

Pe termen scurt, lucrarile de 
reabilitare vor crea disconfort 
temporar locuitorilor din zonele 
respective. 

Campia Turzii 

Optiunea 1: Mentinerea in 
functiune a sistemelor de 
alimentare cu apa existente, fara 
reabilitarea tronsoanelor cu 
probleme 

Nu sunt avantaje Costurile de operare ridicate 
vor creste pe masura ce 
retelele vor continua sa se 
degradeze. 
Pierderile vor ajunge atat de 
mari incat sursele de apa nu 
vor mai putea acoperi 
necesarul de apa, generandu-
se un colaps iminent al 
serviciului de furnizare apa 
potabila. 

Optiunea 2: Reabilitarea 
partiala a retelelor de 
alimentare cu apa - 
castigatoare 

Se reduc pierderile de apa si 
implicit se reduc costurile de 
operare. 
Prin reducerea pierderilor se 
optimizeaza activitatea 
operatorului, eliminandu-se 
complet interventiile pe 

Pe termen scurt, lucrarile de 
reabilitare vor crea disconfort 
temporar locuitorilor din zonele 
respective. 
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Optiuni considerate Avantaje  Dezavantaje 

tronsoanele cu probleme. 
Prin reducerea pierderilor se 
asigura necesarul de apa 
pentru sistemul zonal 
existent si impreuna cu 
masuri de reactivare a unor 
surse de apa, se va asigura 
necesarul in toata aria de 
operare, respectiv in SZA 
extins. 

Analiza de optiuni privind asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a 
Companiei de Apa Aries S.A. 

Optiunea 1: A nu face nimic; Nu sunt avantaje in raport cu 
scopul proiectului de a 
conforma aria de operare in 
privinta serviciului de 
alimentare cu apa. 

In cazul in care nu se 
suplimenteaza debitul la sursa, 
atunci nu se poate conforma 
intreaga arie de operare in 
privinta serviciului de 
alimentare cu apa. 

Optiunea 2: Suplimentare prin 

executia unei surse noi de 

alimentare cu apa din raul Aries; 

 

Sursa de suprafata raul Aries 
prezinta cantitate suficienta 
de apa pentru suplimentarea 
debitului necesar in intreaga 
arie de operare. 

Aceasta optiune prezinta risc 
foarte mare de contaminare 
periodica cu cianuri. Acest risc 
a fost confirmat in perioada de 
elaborare a Aplicatiei de 
Finantare. 

·Optiunea 3: Suplimentare prin 
executia unei surse noi de 
alimentare cu apa din raul Iara; 

Sursa de suprafata raul Iara 
prezinta cantitate suficienta 
de apa pentru suplimentarea 
debitului necesar in intreaga 
arie de operare. 

Aceasta optiune prezinta 
dezavantajul ca sursa se afla la 
o disctanta considerabila de 
aria de operare. Mai mult, 
solutia nu este acceptata de 
ANAR, pe motiv ca CAA detine 
surse existente in conservare 
care pot furniza debit suficient. 

Optiunea 4: Suplimentare prin 
reactivarea surselor existente 
aflate in prezent in conservare 
- castigatoare 

Sursele existente reactivate 
prezinta cantitate suficienta 
de apa pentru suplimentarea 
debitului necesar in intreaga 
arie de operare. 

Nu exista dezavantaje. 

Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de 
operare a Companiei de Apa Aries S.A. 

Optiunea 1: Suplimentare 
debit la sursa prin reactivarea 
surselor existente aflate in 
prezent in conservare, 
concomitent cu Suplimentare 
debit posibil a fi furnizat catre 
consumatori prin reabilitarea 
partiala a retelelor de 
alimentare cu apa - 
castigatoare 

Se reduc pierderile de apa si 
implicit se reduc costurile de 
operare. 
Prin reducerea pierderilor se 
optimizeaza activitatea 
operatorului, eliminandu-se 
complet interventiile pe 
tronsoanele cu probleme. 
Prin reducerea pierderilor se 
asigura necesarul de apa 
pentru sistemul zonal 
existent si impreuna cu 
masuri de reactivare a unor 

Pe termen scurt, lucrarile de 
reabilitare vor crea disconfort 
temporar locuitorilor din zonele 
respective. 
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Optiuni considerate Avantaje  Dezavantaje 

surse de apa, se va asigura 
necesarul in toata aria de 
operare, respectiv in SZA 
extins. 
Sursele existente reactivate 
prezinta cantitate suficienta 
de apa pentru suplimentarea 
debitului necesar in intreaga 
arie de operare. 
 

Optiunea 2: Suplimentare debit 
la sursa prin reactivarea surselor 
existente aflate in prezent in 
conservare, concomitent cu 
Suplimentare debit posibil a fi 
furnizat catre consumatori prin 
reabilitarea totala a retelelor de 
alimentare cu apa 

Se reduc substantial 
pierderile de apa si implicit 
se reduc costurile de 
operare. 
Prin reducerea pierderilor se 
optimizeaza activitatea 
operatorului, eliminandu-se 
complet interventiile pe 
tronsoanele cu probleme. 
Prin reducerea pierderilor se 
asigura necesarul de apa 
pentru sistemul zonal 
existent si impreuna cu 
masuri de reactivare a unor 
surse de apa, se va asigura 
necesarul in toata aria de 
operare, respectiv in SZA 
extins. 
Sursele existente reactivate 
prezinta cantitate suficienta 
de apa pentru suplimentarea 
debitului necesar in intreaga 
arie de operare. 

Lucrarile de reabilitare vor crea 
un disconfort puternic 
locuitorilor din orasele Turda si 
Campia Turzii, avand in vedere 
ca lucrarile vizeaza aproape 
toate zonele oraselor.  
Investitia privind reabilitarea 
totala a retelelor de distributie 
este foarte mare si nu este 
justificata in comparatie cu cea 
de la optiunea 1. 

OPTIUNI PRIVIND APA UZATA 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos 

Optiunea 1: Executia unei 
Statii de Epurare Ape Uzate 
noi in Aglomerare Tritenii de 
Jos- castigatoare 

Calculul economic NPV 
indica un avantaj clar al 
acestei optiuni.  

Va fi necesar personal de 
exploatare specializat,  
suplimentar, la noua statie de 
epurare.  

Optiunea 2: Transferul apei 
uzate spre Statia de Epurare 
Regionala de la Campia Turzii 

Operarea unei statii 
regionale este totdeauna 
preferata datorita costurilor 
mai mici de operare si 
existenta unui personal 
calificat intr-o singura locatie. 
Din pacate distanta mare de 
transfer de la Tritenii de Jos 
la Campia Turzii si lucrarile 
adiacente necesare acestui 
transfer indica 
necastigatoare aceasta 
optiune dpdv al analizei NPV. 

Traseul colectoarelor de 
transfer si al refularilor 
presupune dificultati majore in 
privinta amplasamentului. 
Acest transfer presupune 
retehnologizarea unor lucrari 
existente. 
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Optiuni considerate Avantaje  Dezavantaje 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si Gligoresti 
(aglomerarea Luncani-Gligoresti) 

Optiunea 1: Executia unei 
Statii de Epurare Ape Uzate 
noi (extinderea capacitatii 
statiei de epurare existente) - 
castigatoare 
 

Calculul economic NPV 
indica un avantaj clar al 
acestei optiuni.  

Va fi necesar personal de 
exploatare specializat,  
suplimentar, la noua statie de 
epurare.  

Optiunea 2: Transferul apei 
uzate spre Statia de Epurare 
Regionala de la Campia Turzii 

Operarea unei statii 
regionale este totdeauna 
preferata datorita costurilor 
mai mici de operare si 
existenta unui personal 
calificat intr-o singura locatie. 
Din pacate distanta mare de 
transfer de la Luncani si 
lucrarile adiacente necesare 
acestui transfer indica 
necastigatoare aceasta 
optiune dpdv al analizei NPV. 

Traseul colectoarelor de 
transfer si al refularilor 
presupune dificultati majore in 
privinta amplasamentului. Pe 
marginea drumului national 
exista portiuni in care este 
imposibila amplsarea noilor 
lucrari. Acest transfer 
presupune retehnologizarea 
unor lucrari existente. 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea 
Tureni 

Optiunea 1: Executia a doua 
Statii de Epurare Ape Uzate noi 
(o statie noua in Aiton si 
extinderea capacitatii statiei de 
epurare existente din Tureni) 

Calculul economic NPV 
indica un avantaj clar al 
acestei optiuni.  

Este necesar personal de 
exploatare specializat,  
suplimentar, la noile statii de 
epurare.  

Optiunea 2: Transferul apei 
uzate spre Statia de Epurare 
Regionala de la Campia Turzii 
- castigatoare 

Operarea unei statii 
regionale este totdeauna 
preferata datorita costurilor 
mai mici de operare si 
existenta unui personal 
calificat intr-o singura locatie. 
Distanta rezonabila de 
transfer de la Aiton si Tureni 
indica castigatoare aceasta 
optiune dpdv al analizei NPV. 
Aceasta solutie nu 
presupune lucrari de 
reabilitare hidraulica sau 
retehnologizare a facilitatilor 
existente. 

Transferul apei uzate spre 
reteaua de canalizare existenta 
a orasului Turda nu prezinta 
dezavantaje. 

   



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 642 / 1110 

 

9. PREZENTAREA PROIECTULUI 

9.1 PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI 

9.1.1 Alimentarea cu apa 

 
Investitiile propuse se refera la extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in 
regiunea Turda - Campia Turzii, pentru un numar de 27 localitati din 13 UAT-uri care in prezent 
beneficiaza de retele de alimentare cu apa potabila partial sau deloc.  
 
Sistemul regional de alimentare cu apa Turda – Campia Turzii este alcatuit din doua sisteme 
zonale: 

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Turda, respectiv localitatile:  

 Municipiul Turda;  

 Comuna Mihai Viteazu (Mihai Viteazu, Cornesti, Cheia); 

 Comuna Sandulesti (Sandulesti, Copaceni);  

 Comuna Petrestii de Jos (Deleni, Livada, Craiesti, Plaiuri, Petestii de jos, Petrestii 
de Mijloc si Petrestii de Sus);  

 Comuna Ciurila (Prunis, Padureni, Saliste, Sutu, Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus);  

 Comuna Tureni (Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, Micesti);  

 Comuna Aiton (Rediu si Aiton);  

 Comuna Ploscos (Ploscos, Crairat, Valea Florilor); 

 Comuna Calarasi (Bogata); 

2.  Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, respectiv localitatile:  

 Municipiul Campia Turzii;  

 Comuna Calarasi (Calarasi, Calarasi Gara); 

 Comuna Luna (Luna, Luncani, Gligoresti);  

 Comuna Viisoara (Viisoara, Urca);  

 Comuna Tritenii de Jos (Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Colonia, Clapa, 
Triteni Hotar);  

 

Toate investitiile propuse in prezentul proiect contribuie in intregime la realizarea conformarii cu 
directivele europene de apa si de apa uzata. Conformarea ariei de operare a Companiei de Apa 
Aries S.A. nu poate fi facuta fara aceasta investitie.  
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Pentru determinarea debitelor caracteristice de dimensionare a sistemelor de alimentare cu apa, in 
vederea extinderii sau reabilitarii acestor sisteme, precum si in vederea determinarii necesitatilor 
de redimensionare hidraulica sau a suplimentarii debitelor la sursa, s-au realizat Breviare de calcul 
conform STAS 1343 - 1 / 2006 si NP 133 / 2011. Acestea sunt anexate prezentului Studiu de 
Fezabilitate in cadrul Anexei nr. 5, iar rezultatele sintetice ale acestora sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
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Tabel 9.1-1 Rezultatele breviarelor de calcul 

Nr. 
crt. 

Sistem zonal de alimentare 
cu apa 

Denumire Oras / 
Comuna 

Denumire 
Localitate 

P
o

p
u

la
ti

e
  (

an
 2

0
1

5
) 

P
o

p
u

la
ti

e
 

m
ax

 
(2

0
1

5
 

- 

2
0

4
5

) 

P
o

p
u

la
ti

e
 

e
ch

iv
al

e
n

ta
 

- 
m

ax
 (

2
0

1
5

 -
 2

0
4

5
) 

Debite caracteristice si volume de inmagazinare 

Qsursa                   
[l/s] 

Rezervor 
[mc] 

Qdim 
   [l/s] 

Qverif 
(l/s) 

0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Turda Turda Turda 48261 48261 53489 211,57 9200 210,68 201,48 

2 Campia Turzii Campia Turzii Campia Turzii 22274 22274 26987 107,47 4700 114,23 106,96 

3 Turda Aiton Aiton 667 793 1278 5,25 350 9,50 12,15 

Rediu 527 627 755 3,41 250 5,64 9,45 

Total comuna 1194 1420           

4 Campia Turzii Calarasi Calarasi 876 1042 1521 6,37 400 11,73 13,96 

Bogata 924 1099 1046 4,62 300 8,04 11,38 

Calarasi Gara 349 415 517 2,69 200 4,06 8,59 

Total comuna 2149 2556           

5 Turda Ciurila Ciurila 276 328 521 2,71 200 4,11 8,63 

Filea de Jos 222 264 419 2,34 200 3,31 8,07 

Filea de Sus 148 176 280 1,82 150 2,22 7,30 

Padureni 138 165 265 1,77 150 2,10 7,22 

Prunis 137 163 263 1,76 150 2,09 7,21 

Saliste 117 140 226 1,62 150 1,79 7,00 

Sutu 109 130 205 1,55 150 1,63 6,89 

Total comuna 1671 1988           

6 Campia Turzii Luna Luna 2409 2864 3061 11,88 700 22,11 21,23 

Gligoresti  543 645 759 3,58 250 5,93 9,90 

Luncani 1346 1602 1760 7,22 450 13,30 15,06 

Total comuna 4298 5111           
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Nr. 
crt. 

Sistem zonal de alimentare 
cu apa 

Denumire Oras / 
Comuna 

Denumire 
Localitate 
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Debite caracteristice si volume de inmagazinare 

Qsursa                   
[l/s] 

Rezervor 
[mc] 

Qdim 
   [l/s] 

Qverif 
(l/s) 

0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Turda Mihai Viteazu Mihai Viteazu 4180 4973 5407 20,09 1200 36,02 30,96 

Cheia 532 632 684 3,31 250 5,35 9,49 

Cornesti 779 926 912 4,14 300 7,05 10,69 

Total comuna 5491 6531           

8 Turda Petresti de Jos Petrestii de Jos 504 600 692 3,34 250 5,41 9,54 

Craesti 196 233 272 1,79 150 2,15 7,25 

Deleni 215 256 296 1,88 150 2,34 7,39 

Livada 184 218 254 1,73 150 2,01 7,15 

Petrestii de Mijloc 110 131 154 1,36 150 1,22 6,60 

Petrestii de Sus 90 107 122 1,24 100 0,97 6,43 

Plaiuri 134 159 182 1,46 150 1,44 6,76 

Total comuna 1433 1704           

9 Turda Ploscos Ploscos 344 409 479 2,56 200 3,77 8,39 

Crairat 79 93 105 1,18 100 0,83 6,33 

Valea Florilor 270 322 380 2,19 150 2,99 7,85 

Total comuna 716 852           

10 Turda Sandulesti Sandulesti 649 772 955 4,30 300 7,43 10,95 

Copaceni 1261 1500 1453 6,11 400 11,02 13,47 

Total comuna 1910 2272           

11 Campia Turzii Tritenii de Jos Tritenii de Jos 1316 1565 1608 6,67 450 12,16 14,27 

Clapa 88 105 108 1,19 100 0,85 6,35 

Colonia 474 564 580 2,92 200 4,54 8,93 
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Nr. 
crt. 

Sistem zonal de alimentare 
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Debite caracteristice si volume de inmagazinare 

Qsursa                   
[l/s] 

Rezervor 
[mc] 

Qdim 
   [l/s] 

Qverif 
(l/s) 

0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Padureni 1160 1379 1418 5,98 400 10,80 13,31 

Tritenii de Sus 971 1154 1186 5,14 350 9,10 12,12 

Triteni Hotar 289 344 351 2,08 150 2,77 7,69 

Total comuna 4298 5111           

12 Turda Tureni Tureni 974 1158 1163 5,05 350 8,92 12,00 

Ceanu Mic 403 479 482 2,56 200 3,78 8,40 

Comsesti 257 305 308 1,92 150 2,43 7,45 

Martinesti 397 473 477 2,55 200 3,74 8,37 

Micesti 357 425 427 2,36 200 3,36 8,10 

Total comuna 2388 2840           

13 Campia Turzii Viisoara Viisoara 4682 5568 6032 23,02 1200 39,23 38,96 

Urca 1048 1247 1355 5,75 400 10,37 13,01 

Total comuna 5730 6815           

    Total Populatie 101813 103156 122205         
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Figura 9-1  Sisteme zonale de alimentare cu apa in Judetul Cluj – Regiunea Turda-Campia Turzii 
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9.1.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda  

Din analiza situatiei existente si din rezultatele analizei de optiuni, a rezultat fezabila adoptarea 
urmatoarei optiuni majore pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Turda, dar si pentru SZA 
Campia Turzii: Suplimentare prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare. 
Pentru asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. s-a 
adoptat suplimentarea prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, optiune 
ce  presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

Sursele de apa reactivate: Sursa Varianta, Sursa Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 
vor deservi toate localitatile din aria de operare a Companiei de Apa Aries. 
 

Masura de suplimentare a surselor de alimentare cu apa si de suplimentare a debitelor de apa 
potabila raspunde necesitatii de a reduce riscurile climatice  prognozate generate de cresterea 
temeperaturii medii anuale,  cresterea temperaturilor extreme si seceta asupra surselor existente 
(de suprafata si subterane) si asupra sigurantei  furnizarii apei potabile avand in vedere cerinta de 
apa.  

Astfel, conform analizei riscurilor si masurilor de adaptare identificate prezentata in sectiunea 
12.5.5.1. au fost identificate urmatoarele masuri investitionale necesare astefel incat proiectul sa 
fie rezilient la schimbarile climatice: 

 Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa 
 Asigurarea unui debit corespunzator de apa, conform cerintelor (prin asigurarea de surse 

sulimentare si reabilitarea partiala a retelelor) 
 Constructia/reabilitara rezervoarelor de stocare apa potabila  
 Introducere contoare  masurare apa la utilizatorii noi. 

 
De asemenea, pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbarile climatice, in conformitate cu 
masurile de adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiilor de tratare se vor asigura 
urmatoarele dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul 
statiilor de tratare Turda veche si Turda Varianta 

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
 statiile de tratare vor fi imprejmuite, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 

sanitara. 
 
In SZA Turda se propun urmatoarele investitii: 
Reabilitari: 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 52.109,87 m 

 Aductiune: 13.432,64 m 
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 Rezervoare înmagazinare: 2 buc 

 Statii de pompare:1 buc71 

 Puturi: 13 buc 
Extinderi: 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 85.618,18 m 

 Aductiune: 92.256,51m 

 Rezervoare înmagazinare: 1 buc 

 Statii de tratare apa: 2 buc 

 Statii de pompare: 20 buc(72) 

 Statii de clorinare: 1 buc(73) 

 SCADA – 1 buc 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda are urmatoarea configuratie: 
 
 
 

                                                
71

 Pe aductiune 

72
 10 statii de pompare pe retea si 10 pe aductiune 

73
 Mai exista 2 statii de clorinare aflate in interiorul celor 2 statii de tratare, care nu intra in indicator. 
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Figura 9-2 - Schema tehnologica extindere sistem  zonal de alimentare cu apa Turda 
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Figura 9-3 - Schema tehnologica sistem  zonal de alimentare cu apa Turda 
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Figura 9-4 – Schema aductiunii pentru localitatile din nord-vestul ariei de operare a Companiei de Apa Aries Turda 
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9.1.1.1.1 Sursa de apa 

 
Investitiile propuse pentru sursa de apa din cadrul Sistemului Zonal de Alimentare cu Apa 
Turda, sunt: 

-Reabilitare 13 puturi; 

In cadrul studiului hidrogeologic realizat, se precizeaza ca in aria de operare a Companiei de Apa 
Aries S.A. nu exista posibilitati viabile de captare a apei din subteran, datorita calitatii acesteia. 
Concluziile acestui studiu indica prezenta sarii in apa cantonata in stratele de adancime, tratarea 
acesteia fiind extrem de costisitoare. Astfel, s-a realizat studiul hidrogeologic si hidrologic 
suplimentar aferent optimizarii captarilor de apa din BH Aries – zona Turda – Campia Turzii si din 
aria de operare a Companiei de Apa Aries Turda, precum si un studiu de solutie aferent acestei 
zone. Concluzia principala a acestui studiu este: renuntarea la solutia de captare de suprafata din 
raul Aries si de realizare a unei captari din raul Iara. Rezulta viabila investigarea posibilitatii de 
captare a apei din raul Iara. 

Aceasta noua solutie a fost agreata de Compania de Apa Aries si a fost implementata in toate 
studiile. Un aspect important in acest sens este implicatia asupra studiului de tratabilitate care a 
studiat in detaliu aceasta noua solutie si a indicat posibilitatea captarii si tratarii apei de suprafata 
din raul Iara. 

Studiul de tratabilitate a fost realizat pentru amplasamentul statiei de tratare noi, propuse pentru 
tratarea apei brute captate din raul Iara.  

Ulterior, in data de 15.04.2015 Administratia Nationala „Apele Romane‖- Administratia Bazinala de 
Apa Mures mentioneaza si demonstreaza ca sursele de apa actuale existente, active si in 
conservare au o capacitate maxima de exploatare mult mai mare decat volumele consumate in 
ultimul an (2014), ceea ce nu justifica in prezent gasirea altor surse de ape pentru potabilizare. 
Acest raspuns a fost motivul principal pentru renuntarea la captarea de suprafata, avand in vedere 
ca aceasta institutie emite Autorizatia de Gospodarire a Apelor, iar riscul de a nu obtine acest 
document impune adaptarea solutiei tehnice. 

Sistemul Zonal de Alimentare cu Apa Turda este alimentat din patru fronturi de captare de mica 
adancime: Cornesti, Mihai Viteazu, Turda Veche si Varianta. Dintre acestea, fronturile de captare 
Cornesti si Mihai Viteazul functioneaza continuu. Captarea Turda Veche (25 l/s) si Varianta (30 l/s) 
sunt in conservare. 
 
Capacitatea surselor existente, aflate in functiune in prezent, nu acopera necesarul de debit pentru 
sistemul zonal propus. 
 
Tabel 9.1-2 Debite sursa de apa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire 
sursa 

Capacitate 

autorizata 

[l/s] 

Capacitate 

existenta 

[l/s] 

Capacitate 

sursa 

necesara 

[l/s] 

Cornesti 324 254 304.92 

Varianta 30 0 

Turda Veche 25 0 
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Avand in vedere informatiile furnizate de Beneficiar si de studiul hidrogeologic, conform carora 
capacitatea sursei se diminueaza in unele perioade ale anului si pana la 60% din capacitatea 
normala, aceasta valoare redusa a fost luata in calcul la stabilirea necesarului de debit 
suplimentar. 
 
Urmare a celor prezentate mai sus, se propune reabilitarea puturilor aferente captarilor aflate 
in conservare, astfel: 
 
Sursa subterana "Varianta" – (sursa in conservare in prezent), sigilata de reprezentantii 
Administratie Bazinale de Apa Mures prin aplicarea sigiliului pe vanele celor doua pompe. 
Q inst = 48 l/s –Frontul de captare este compus din 7 puturi, echipate cu electropompe; 
 
Se propune reabilitarea celor 7 puturi. 
 
Sursa subterana "Varianta" este amplasata in partea sud-vestica a municipiului Turda, pe partea 
stanga a drumului DN 75 Turda – Campeni.   
Pentru reabilitarea si punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa ‗‘Varianta ‗‘ sunt 
necesare urmatoarele lucrari principale : 
Frontul de captare : 

 Decolmatarea - deznisiparea puturilor; 

 Curatarea si reabilitarea cabinelor de put existente;  

 Furnizarea si montarea pompelor si inlocuirea instalatiilor existente, inclusiv a instalatiilor 
electrice. Capacitatea pompelor : Qp = 6.85 l/s, Hp = 20.0 mCA; in conformitate cu 
obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin Strategia privind 
schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

 Realizarea zonei de protectie sanitara; 

 Drum acces si legatura puturi.  

Se vor prevedea toate cablurile si instrumentatia necesara preluarii si transmiterii datelor la 
dispecerul din cadrul Statiei de Tratare Varianta. 
Informatii de proces privind frontul de captare care urmeaza a se afisa la dispecerul din statia de 
tratare Varianta: 

 starea pompei (pornit/oprit/avariat); 

 parametrii electrici pompa; 

 nivelul hidrodinamic si hidrostatic din foraj; 

 presiunea din conducta de refulare; 

 debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata; 

 timpul total de operare; 

Va fi posibila reglarea debitului de apa bruta prin oprirea unuia sau a mai multor foraje in functie de 
necesarul de apa (nivelul din rezervorul de inmagazinare). 
 
Sursa subterana "Turda Veche" – (sursa in conservare in prezent) este amplasata in partea sud-
estica a municipiului Turda, pe partea dreapta a DN 1 Aiud-Cluj, km 446+100. Front de captare – 6 
puturi: doua puturi din caramida Dn = 3 m, H = 9 m si patru puturi din beton armat Dn = 2-3 m, H = 
8-9 m; 
Debitul proiectat pentru aceasta captare a fost de 25 l/s, dar cf. studiu hidrogeologic INHGA 
Bucuresti Q inst = 95 l/s. Captarea este tinuta in regim de conservare. 
 
Se propune reabilitarea celor 6 puturi. 
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Pentru reabilitarea si punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa subterana ‗‘Turda 
Veche ‗‘ sunt necesare urmatoarele lucrari principale : 
Frontul de captare : 

 Decolmatarea - deznisiparea puturilor; 

 Reabilitarea chesoanelor, refacerea barbacanelor; 

 Montarea unor pompe noi si inlocuirea instalatiilor existente, inclusiv a instalatiilor electrice. 
Capacitatea propusa a pompelor : Qp = 15 l/s, Hp = 30.0 mCA, Qinst = 90 l/s; in 
conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica 
ridicata. 

 Realizarea zonei de protectie sanitara; 

 Drum acces pentru fiecare put; 

Se vor prevedea toata cablurile si instrumentatia necesara preluarii si transmiterii datelor la 
dispecerul din cadrul Statiei de Tratare Turda Veche. 

 Informatii de proces privind frontul de captare care urmeaza a se afisa la dispecerul din 
statia de tratare Turda Veche: 

 starea pompei (pornit/oprit/avariat); 

 parametrii electrici pompa; 

 nivelul hidrodinamic si hidrostatic din foraj; 

 presiunea din conducta de refulare; 

 debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata; 

 timpul total de operare; 

Va fi posibila reglarea debitului de apa bruta prin oprirea unuia sau a mai multor foraje in 
functie de cerinta retelei. 

Avand in vedere masurile de adaptare identificate integrate in proiect  si in urma realizarii 
analizei de optiuni (Cap. 8 Analiza de optiuni) in care fiecare optiune a fost analizata si din 
punct de vedere al riscurilor climatice,  urmatoarea masura integrata in proiect asigura o 
rezilienta cat mai mare la schimbarile climatice:   

 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche si Turda Varianta.  

 

9.1.1.1.2 Tratare apa si gospodarii de apa 

 
Investitiile propuse aferente tratarii si gospodariilor de apa din cadrul Sistemului Zonal de 
Alimentare cu Apa Turda, sunt: 

- Statie de clorinare Varianta in cadrul statiei de tratare - noua 
- Statie de tratare Varianta - noua 
- Imprejmuire Varianta - noua 
- Reabilitare cladire uzina Turda Veche 
- Statie de clorinare Turda Veche in cadrul statiei de tratare - noua 
- Statie de tratare Turda Veche - noua 
- Statie de clorinare Petresti (zona Holcim) pentru apa stocata in Rezervoarele 

„Petresti” - noua 
- Constructii pentru dezvoltare si Extindere Sistem SCADA II 
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- Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 
- Reabilitare rezervor Cornesti – 1x200mc; 
- Rezervoarele noi „Petresti” (zona Holcim) – 2x1000mc; 
- Reabilitare statie de pompare SP Bogata 

 
 
Instalatii de dezinfectie   
 
Sursele de apa Varianta si Turda Veche aflandu-se in conservare, nu sunt prevazute cu instalatii 
de tratare si clorinare. 
 
 Astfel, prin prezentul proiect s-au prevazut urmatoarele: 

- Statie de clorinare Varianta in cadrul statiei de tratare 
- Statie de tratare Varianta 
- Imprejmuire Varianta 
- Reabilitare cladire uzina Turda Veche  
- Statie de clorinare Turda Veche in cadrul statiei de tratare 
- Statie de tratare Turda Veche 
- Statie de clorinare Petresti (zona Holcim) pentru apa stocata in Rezervoarele „Petresti” 
- Constructii pentru dezvoltare si Extindere Sistem SCADA II 

 
 
Punerea in functiune a statiei de tratare sursa subterana Varianta  presupune urmatoarele 
investitii : 

- Statie de pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, cu 
caracteristicile: Q = 24.0 l/s, H = 25.0 mCA; in conformitate cu obiectivele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice, se 
vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

- Realizarea unei trepte de filtrare avand 3 unitati de filtre rapide sub presiune; 
- Realizarea unei instalatii de clorinare pentru apa preluata din frontul de captare Varianta; 
- Realizarea unei statii de pompare noi pentru apa tratata din sursa subterana Varianta, 

echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avand caracteristicile: Q = 24 l/s, H = 35 mCA; 
- Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la spalarea filtrelor; 
- Realizarea unei platforme de uscare a namolului provenit din apa de la spalarea filtrelor; 
- Realizarea unui dispecer pentru frontul de captare si statia de tratare sursa subterana 

Varianta; 
 

Sistem automatizare Statia de Tratare sursa subterana Varianta: 
 

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza:  

- Influent in statia de tratare; 
- Debit de apa potabila pompat in retea; 
- Debit recirculare apa spalare; 

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii:   
- Rezervor inmagazinare 
- la toate statiile de pompare 
- Instalatii de filtrare 
- Rezervor 
 

Masuratori analitice  

Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii apei brute si apei 
tratare. Dispozitivele sunt prezentate mai jos:  
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La intrare: 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
La iesire 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
- Clor rezidual 

 
Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbatile climatice, in conformitate cu masurile de 
adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de tratare se vor asigura urmatoarele 
dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul statiei 
de tratare 

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
 statia de tratare va fi imprejmuita, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 

sanitara 
 
Punerea in functiune a statiei de tratare de la sursa subterana Turda Veche presupune 
urmatoarele : 

- Statia de tratare pentru eliminarea nitratilor dintr-o parte a debitului incident, iar ulterior prin 
amestecul cu apa bruta, obtinerea unei ape potabile. 
- Realizarea unei instalatii de clorinare pentru apa preluata din frontul de captare Turda 
Veche, ce se va amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita (in cazul in care expertiza 
ce va fi realizata de Antreprenor, va determina ca aceasta corespunde nevoilor tehnologice 
propuse prin proiectul tehnologic) sau se va amplasa intr-o constructie noua, ce va indeplini 
aceleasi conditii 
- Realizarea unui bazin de contact cu clorul si amestec apa tratata; 
- Realizarea unei statii de pompare noi pentru apa tratata din sursa subterana Turda Veche, 
echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avand caracteristicile: Q= 45 l/s, H = 44.0 mCA; in 
conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica 
ridicata. 
- Realizarea unui dispecer pentru frontul de captare si statia de tratare sursa subterana 
Turda Veche; 

Procesul de denitrare se realizeaza prin trecerea apei prin straturi de rasini (mase anionice) de 
schimb ionic. Rasinile continute in coloane schimba ionii de Clor (Cl-) cu care acestea sunt 
incarcate cu ionii nitrat (NO3-) din apa de tratat. Cand rasinile sunt ―epuizate‖, ele sunt pline de 
nitrati (NO3-), in timp ce continutul de ioni de clor (Cl-), necesari pentru schimb, este sarac. 
Aceasta duce la necesitatea regenerarii rasinilor. 
Regenerarea inseamna refacerea incarcaturii de ioni de clor (Cl-) a masei anionice; acestia se 
gasesc in clorura de sodiu (NaCl), cunoscuta si drept sare de bucatarie. In timpul regenerarii are 
loc un schimb invers intre ionii de sodiu (Cl-) si cei de nitrat (NO3-) acumulati, care sunt eliminati 
prin racordul de golire.  
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Echipamentul va prepara automat saramura din sarea (NaCl) introdusa in rezervorul respectiv sub 
forma de granule sau tablete. 
Apa uzata de la spalarea filtrelor trebuie sa indeplineasca conditiile de evacuare in canalizare 
conform NTPA 02/2002. 
Statia de denitrificare va cuprinde inclusiv: 

 conducta evacuare apa tratata prevazuta cu vana fluture pentru varierea 
debitului; 

 doua dispozitive de masurare a presiuni care emit un semnal electric, 
pozitionate astfel: 

o unul deasupra stratului filtrant; 

o unul in sistemul de drenare. 

 potentiometru necesar varierii debitului prin vana fluture; 

 dispozitiv electronic de reglare a deschiderii vanei. 

 conducta apa de spalare cu vana fluture actionata electric. 

 conducta apa de spalare cu vana fluture actionata electric. 
Apa uzata de la regenerare va fi evacuata gravitational la bazinul tampon, ce va fi prevazut in 
incinta statiei de tratare. 
 
Sistem automatizare Statia de Tratare sursa subterana Turda Veche: 
Informatii de proces privind instalatia de clorinare, bazinul de contact cu clorul si statia de pompare 
SP sursa subterana ‘‘Turda Veche‘‘: 

- nivelul maxim / minim in rezervor aspiratie pompe; 
- starea pompei (pornit/oprit/avariat); 
- parametrii electrici pompa; 
- debit influent; 
- debit tratat; 
- presiunea din conducta de refulare; 

La intrare: 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 

La iesire 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 

- Clor rezidual 
 
Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbatile climatice, in conformitate cu masurile de 
adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de tratare se vor asigura urmatoarele 
dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul statiei 
de tratare 

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
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 statia de tratare va fi imprejmuita, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 
sanitara. 

 
Statie de pompare SP Bogata 
In prezent la Uzina de apa Turda Veche exista o statie de pompare apa potabila cu hidrofor, ce 
pompeaza apa spre Bogata. Echipamentul de pompare este amplasat in cabina unui put forat 
dezafectat. 
Prin proiect se prevede reabilitarea SP Bogata, ceea ce include o constructie noua ce va fi 
echipata cu un grup de pompare cu urmatoarele caracteristici Qp=15l/s, H=37mCA. 
Alimentarea cu apa a statiei de pompare se va face din conducta PAFSIN, PN10, Dn600mm, 
reabilitata pe strada Bogata din municipiul Turda.  
In incinta Uzinei de Apa Turda Veche exista in prezent un camin de vane, amplasat pe conducta 
existenta Dn600mm, camin in care sunt facute mai multe cuplari de conducte, inclusiv cuplarea 
conductei de aspiratie a statie de pompare Bogata. O data cu reabilitarea conductei Dn600mm se 
va reabilita si acest camin, inclusiv instalatia hidraulica interioara. 
Conducta de refulare de la statia de pompare Bogata, se va conecta la conducta de apa, din PEID, 
De 160 mm, de pe strada Bogata din municipiul Turda, ce va transporta apa spre localitatea 
Bogata. 
In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

 
 
Rezervoare de inmagazinare 
 
Capacitatea de stocare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Turda este asigurata in prezent 
de rezervoarele „Cetate‖ 2x5000mc, „Cetate‖ 2x2500mc, „Fragariste‖ 2x300mc, „Zootehnie‖ 
1x2500mc, „Varianta‖ 1x200mc aflat in conservare, „Mihai Viteazu‖ 1x2500mc, „Mihai Viteazu‖ 
1x2000mc, „Cornesti‖ 200mc.  
 
Pentru asigurarea volumului de inmagazinare aferent sistemului zonal de alimentare cu apa 
propus, se vor reabilita rezervoarele „Varianta‖ si „Cornesti‖ si se vor construi alte 2 rezervoare in 
Comuna Petrestii de Jos (zona Holcim) de unde se vor alimenta localitatile invecinate: 
 

- Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 
- Reabilitare rezervor Cornesti – 1x200mc; 
- Rezervoarele noi „Petresti” (zona Holcim) – 2x1000mc; 

De asemenea, masurile investitionale prezentate raspund nevoilor de adaptare la schimbarile 
climatice, in conformitate cu rezulatele evaluarii riscurilor climatice si a masurilor de adapatare 
identificate  in sectiunea   12.5.5.3 Masuri de adpatare la schimbarile climatice. 
 
In vederea reabilitarii rezervorului „Varianta” s-a intocmit expertiza tehnica pentru evaluarea 
starii tehnice a structurii existente. Rezervorul din incinta statiei de tratare apa potabila Varianta a 
fost construit in anul 1982 (in baza documentatiei de proiectare intocmita de IPCT cu respectarea 
reglementarilor si prescriptiilor de proiectare in vigoare in anii 1981).  
Din analiza in situ a rezervorului de inmagazinare apa potabila cu capacitatea de 200 mc din 
cadrul Statiei de tratare apa Varianta se pot deduce urmatoarele concluzii: 

 Elementele prefabricate de acoperis prezinta degradari tip caverne. 

 Capace metalice degradate (corodate) 

 Zidarie exterioara cu rol de termoizolatie desprinsa de pe stratul suport 

 Tencuiala exterioara degradata total 

 Hidroizolatie exterioara degradata 

 La interior peretele circular si placa de fund a rezervorului se prezinta aparent 
corespunzator (fara degradari vizibile) 
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 Scara exterioara de acces degradata 

 Rezervorul investigat prezinta o stare buna din punct de vedere a stabilitatii 
generale, structurile s-au comportat bine la solicitarile din seism si nu s-au constatat 
degradari de pierdere a stabilitatii prin cedare de fundatii  ca urmare a unor exfiltratii 
prin radier. 

Reabilitarea rezervorului existent „Varianta” - consta in inlocuirea instalatiilor existente si 
reabilitarea camerei vanelor si a bazinului. Se vor demonta instalatiile existente, se vor efectua 
lucrarile necesare de reparatii (curatire, etansare, reabilitare) si se vor monta instalatiile noi. 

Pentru reabilitarea  rezervorului Varianta se vor realiza urmatoarele: 

Exterior: 
 eliminarea zidariei cu rol de termoizolatie  si planseului prefabricat;  

 realizare planseu nou din beton armat monolit; 

 inlocuirea scarii de acces exterioara; 

 realizarea trotuarului de garda  din beton armat, perimetral rezervorului, cu scopul de a 
proteja a de infiltrarea apelor meteorice la baza rezervorului si terenului de fundare. 

Interior: 
 eliminarea zidariei cu rol de termoizolatie;   

 realizarea de lucrari de camasuire sau lucrari de reparatii interioare cu material de 
etansare. 

Reabilitarea Rezervorului existent „Cornesti” 

Reabilitarea Rezervorului existent „Cornesti‖ consta in inlocuirea instalatiilor existente si 
reabilitarea camerei vanelor si a bazinului. Se vor demonta instalatiile existente, se vor efectua 
lucrarile necesare de reparatii (curatire, etansare, reabilitare) si se vor monta instalatiile noi.  

Pentru reabilitarea  rezervorului Cornesti se vor realiza urmatoarele: 

Exterior: 
 eliminarea zidariei cu rol de termoizolatie  si planseului prefabricat;  

 realizare planseu nou din beton armat monolit; 

 inlocuirea scarii de acces exterioara; 

 realizarea trotuarului de garda  din beton armat, perimetral rezervorului, cu scopul de a 
proteja a de infiltrarea apelor meteorice la baza rezervorului si terenului de fundare. 

Interior: 
 eliminarea zidariei cu rol de termoizolatie;   

 realizarea de lucrari de camasuire sau lucrari de reparatii interioare cu material de 
etansare. 

Rezervoarele „Petresti” (zona Holcim)  

In scopul alimentarii cu apa  a comunelor Tureni, Aiton, Ploscos, Petresti de Jos si Ciurila prin 
proiect se propune realizarea a 2 rezervoare cu capacitatea  2x1000mc.  Rezervoarele vor fi vor  fi 
realizate din beton armat si vor fi supraterane. 
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 In conformitate cu cerinta stabilita prin Acordul de mediu nr 2/17.08.2017, in urma derularii 
procedurii de evaluare a impactului si Avizul custodelui sitului ROSPA 0087, iluminatul pe 
amplasamentul rezervoarelor  se va realiza numai cu surse  lipsite de radiatii UV. 

9.1.1.1.3 Aductiuni de apa 

 
Investitiile propuse aferente aductiunii de apa din cadrul Sistemului Zonal de Alimentare cu 
Apa Turda, sunt: 

- Reabilitare conducte de aductiune – 13432.64 m 
- Conducte noi de aductiune - 92256.51 m 

 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda este alimentat cu apa din mai multe fronturi de captare 
din S-V localitatii Turda.  
Din analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de 
operare a Companiei de Apa Aries S.A. a rezultat fezabila adoptarea optiunii: Suplimentare debit la 
sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, concomitent cu 
Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a retelelor de 
alimentare cu apa. 
Masura investitionala de reabilitare partiala a aductiunilor raspunde nevoilor de adaptare la 

schimbarile climatice, avand in vedere riscurile generate de cresterea temperaturilor medii anuale, 

a temperaturilor extreme si de seceta, in conformitate cu rezulatele evaluarii riscurilor climatice si a 

masurilor de adapatare identificate  in sectiunea  12.5.5.3 Masuri de adpatare la schimbarile 

climatice.  

De asemenea prin reabilitatea aductiunilor se asigura utilizarea eficienta a resurselor de apa, in 

contextul schimbarilor climatice, in canformitate cu obiectivul, Strategiei privind schimbarile 

climatice. 

Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 Reabilitarea a 172.5 km de conducte vechi de aductiune, conducte de transport si conducte 

de distributie a apei potabile in scopul reducerii pierderilor cu 24.5%; 

In cadrul SZA Turda au fost propuse reabilitari ale conductelor de aductiune. Lungimea 
totala a conductelor de aductiune prevazute a fi reabilitate este Ltot=13432.64 m, astfel: 

 Reabilitarea aductiune apa bruta Cornesti pana la ST Mihai Viteazu, prin inlocuirea 
conductei existente Dn 600 mm cu conducta PAFSIN PN10 SN10000   De 600 mm, L= 
3735.14 m. 

 Reabilitarea conductei de aductiune, de la frontul de captare Dispecerat spre rezervorul de 
inmagazinare V= 200 mc Cornesti, prin inlocuirea acesteia cu conducte PEID RC PN10 De 
140 mm, L=1811.94 m. 

 Reabilitarea aductiune apa tratata (ST Mihai Viteazu) pana la rezervoare Cetate, prin 
inlocuirea conductei existente Dn 600 mm cu conducte PAFSIN PN10 SN10000  De 600 
mm, L=5949.56 m 
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 Reabilitarea conductei colectoare apa captata de la puturile de captare catre statia de 
tratare a sursei “Varianta” prin inlocuirea celei vechi cu conducta PEID PE100 RC PN10 De 
110 mm, L=1233 m 

 Reabilitarea conductei colectoare de la puturile de captare catre statia de tratare a sursei 
“Turda Veche” prin inlocuirea celei vechi cu conducta PEID PE100 RC PN10 De 110 mm, 
L=703 m. 

Aductiuni aferente sursei subterane Cornesti 
 
In prezent, apa bruta este pompata din fronturile de puturi captare in statia principala de pompare 
la, amplasata la intrarea vestica a localitatii Mihai Viteazu, la aproape 5 km distanta de Turda. 

Apa pompata de la fiecare put este refulata prin conducte de PEID De 110 mm, intr-o conducta de 
legatura PEID Dn 400 mm, fiind apoi preluata de o conducta colectoare de aductiune PREMO Ø 
600 mm in lungime de 2,5 km, pana la rezervorul de inmagazinare, 2500 mc, amplasat in incinta 
uzinei Mihai Viteazu.  

In aceasta statie, apa bruta se dezinfecteaza cu clor, dupa care este pompata catre oras cu o 
presiune de aproape 3 bari, prin doua conducte: o conducta  din otel Dn 400 mm in lungime de 11, 
2 km si una Dn 600 mm in lungime de 7,0 km (2,1 km hotel, 3,5 km Premo si 1,4 km PAFSIN). 
Conducta Dn 400 mm intra direct in partile estice ale orasului, la est si sud de raul Aries. Conducta 
Dn 600 mm este pozitionata in paralel cu conducta Dn 400 mm, in nord, de-a lungul raului Aries si 
se desparte la cea de a doua statie de pompare Varianta. 

Conductele de aductiune Dn 400 mm si Dn 600 mm prezinta pierderi importante de apa si avarii 
frecvente. Astfel, pe tronsonul Cornesti – Mihai Viteazu s-a propus reabilitarea conductei Dn 600 
mm prin inlocuirea acesteia cu conducte PAFSIN PN10 SN10000 Dn 600 mm L=3735.14 m. 

De asemenea, se propune reabilitarea conductei de aductiune din AZOCIMENT, Dn150 mm, ce 
pompeaza apa de la frontul de captare Dispecerat prin intermediul statiei de pompare Cornesti 
spre rezervorul de inmagazinare 200 mc, din localitatea Cornesti, prin inlocuirea acesteia cu 
conducte PEID PE100 RC PN10 De 140 mm, L=1811.94 m. 

Aductiuni aferente sursei subterane Mihai Viteazu 

De la fiecare put apa este pompata in rezervorul de inmagazinare V1= 2500 mc (comun surselor 
Mihai Viteazu si Cornesti), amplasat langa statia de pompare centrala. Statia de pompare SP1, 
preia apa din rezervorul Mihai Viteazu si o pompeaza prin 2 conducte, una din otel Dn 400 mm in 
lungime de 11,2 km si una Dn 600 mm in lungime de 7,0 km (2,1 km hotel, 3,5 km Premo si 1,4 km 
PAFSIN) catre reteaua de distributie, rezervoarele de inmagazinare si statia de pompare SP 
amplasata langa sursa Varianta.  
Din conducta de aductiune Dn 600 mm, printr-o derivatie Dn 200 mm este alimentata localitatea 
Mihai Viteazu.  
Din conducta de aductiune Dn 600 mm, printr-o derivatie avand Dn 100 mm, este alimentata 
localitatea Cheia; 
Conductele de aductiune Dn 600 mm, aflate intr-un stadiu avansat de uzura, se vor inlocui cu 
conducte PAFSIN PN10 SN10000 Dn 600 mm, L=5949.56 m. 

 

Tronsonul de aductiune amplasat pe strada Romana, municipiul Turda, cuprins intre nodurile 
CVGA4-CVGA5, L=948.40m, se va executa printr-o metoda fara sapatura deschisa, respectiv o 
metoda de reabilitare la interior a conductei existente. 
 
Aductiuni aferente sursei subterane Varianta 
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Avand in vedere ca aductiunea existenta prezinta un grad ridicat de uzura, odata cu reabilitarea 
sursei se va reabilita si conducta de aductiune prin conducta PEID PE100 RC PN10 De 110 mm, 
L=1233 m. 
 
Aductiuni aferente sursei subterane Turda Veche 
 
Apa captata din aceasta sursa ar putea asigura, in caz de nevoie, alimentarea cu apa a populatiei 
si unitatiilor industriale amplasate pe malul drept al raului Aries prin conducte Ø 200 si Ø 300 mm. 
Odata cu reabilitarea sursei si echipamentelor aferente se va reabilita si conducta de aductiune de 
la puturi catre statia de tratare, cu conducta PEID PE100 RC PN10 De 110 mm, L=703 m. 

 
Aductiuni nou proiectate 
 
Pentru alimentarea cu apa a localitatilor aferente UAT Petrestii de Jos, UAT Ploscos, UAT Tureni, 
UAT Ciurila si UAT Aiton s-a adoptat optiunea executiei a doua rezervoare de inmagazinare apa 
potabila 2 x 1000 mc, rezervoarele „Petresti‖, ce vor fi amplasate in UAT Petrestii de Jos. 
Rezervoarele Petresti vor fi alimentate din rezervoarele Cetate, prin intermediul a doua statii de 
pompare apa potabila si conductei de aductiune proiectata din FONTA, PN40, Dn 300 mm, ce se 
va conecta la conducta de iesire din rezervoarele existente „Cetate‖, din Mun Turda. 
 
Pentru alimentarea rezervoarelor „Petresti‖, amplasate la cota 640 m, din rezervoarele „Cetate‖ 2 x 
5000 mc, aflate la cota 374 m, apa va fi pompata prin doua statii de pompare intermediare, SP1 
Sandulesti si SP2 Sandulesti. 
 
Caracteristiciile statiilor de pompare SP1 Sandulesti si SP2 Sandulesti sunt: 
 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP1 Sandulesti:Q=55.4 l/s; H=194m; 
- Statie de pompare apa potabila proiectata SP2 Sandulesti:Q=55.4 l/s; H=104m; 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

Statia de pompare SP1 Sandulesti se va amplasa in incinta rezervoarelor Cetate, langa statia de 
pompare SP Sandulesti, existenta. 
Statia de pompare SP2 Sandulesti se va amplasa in incinta rezervoarelor existente din localitatea 
Sandulesti. 
Din rezervoarele „Petresti‖, distributia apei potabile se va face in mare parte gravitational, prin 
conducte din PEID si Fonta, cu diametre cuprinse intre De 110 mm ÷ Dn 300 mm. Debitul de 
dimensionare al conductei de aductiune este Q=55.4l/s 
Pentru asigurarea presiunii in retea, in localitatile unde alimentarea cu apa nu poate fi facuta 
gravitational, atat la consum, cat si in timpul alimentarii cu apa in caz de incendiu, s-au prevazut 8 
statii de pompare apa potabila, amplasate pe conducta de aductiune proiectata, astfel: 
 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Prunis, echipata cu un grup de pompare 
pentru consum cu caracteristicile Q=2.09 l/s; H=15 m si un grup de pompare pentru 
incendiu, cu caracteristicile Q=7.21 l/s; H=42 m; 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Saliste, echipata cu un grup de pompare 
pentru consum cu caracteristicile Q=1.79 l/s; H=85 m si un grup de pompare pentru 
incendiu, cu caracteristicile Q=7.0 l/s; H=125 m; 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Ciurila:Q=4.11 l/s; H=65m; 
- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Aiton:Q=28.23 l/s; H=90m; 
- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Filea de Jos, echipata cu un grup de 

pompare pentru consum cu caracteristicile Q=5.53l/s; H=30 m si un grup de pompare 
pentru incendiu, cu caracteristicile Q=10.61 l/s; H=70 m; 
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- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Padureni, echipata cu un grup de pompare 
pentru consum cu caracteristicile Q=2.1 l/s; H=32 m si un grup de pompare pentru 
incendiu, cu caracteristicile Q=7.22 l/s; H=55 m; 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Plaiuri, echipata cu un grup de pompare 
pentru incendiu, cu caracteristicile Q=6.76 l/s; H=15 m; 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP Micesti, echipata cu un grup de pompare 
pentru incendiu, cu caracteristicile Q=8.1 l/s; H=30 m; 

 
Statiile de pompare vor fi echipate cu converizor de frecventa si vor fi amplasate in camine 
prefabricate din PEID. in conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta 
energetica ridicata. 

Conductele de aductiune nou proiectate sunt din PEID PE100 RC PN10, PN 16 si PN 20 si Fonta 
cu diametre cuprinse intre De110mm si De300mm, astfel: 

Material/Diametru Lungime [m] 

PEID PE100 RC PN10 De 110 mm  2586.39 

PEID PE100 RC PN10 De 125 mm  8894.75 

PEID PE100 RC PN10 De 140 mm  361.60 

PEID PE100 RC PN10 De 225 mm  2147.18 

PEID PE100 RC PN10 De 280 mm  1619.07 

PEID PE100 RC PN16 De 125 mm  19032.35 

PEID PE100 RC PN16 De 140 mm  8766.98 

PEID PE100 RC PN16 De 180 mm  1853.20 

PEID PE100 RC PN16 De 225 mm  7839.87 

PEID PE100 RC PN16 De 250 mm  3548.81 

PEID PE100 RC PN16 De 280 mm  132.19 

PEID PE100 RC PN20 De 225 mm  1393.39 

Fonta Ductila PN40 Dn 100 mm  14781.39 

Fonta Ductila PN40 Dn 200 mm  5774.91 

Fonta Ductila PN40 Dn 300 mm  13524.42 

Total 92256.51 

Lungimea totala a conductelor de aductiune  propuse a fi realizate prin proiect este de 92256.51m. 
 
Alimentarea localitatilor se va face prin bransare directa la conducta de aductiune sau prin 
conectarea conductei de aductiune proiectata cu conducta de aductiune existenta inainte de 
intrarea in  rezervoarele existente, astfel: 
 
 UAT PETRESTII DE JOS 

- Localitatea Petrestii de Jos – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD10; 

- Localitatea Petrestii de Sus – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm  - nodul CMD12; 

- Localitatea Petrestii de Mijloc – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta 
de aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm  - nodul CMD11; 

- Localitatea Livada – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD13; 
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- Localitatea Deleni – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD9; 

- Localitatea Craiesti – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CG61; 

- Localitatea Plaiuri -  se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 125 mm  - nodul CMD15; 
 

UAT CIURILA 
- Localitatea Sutu – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de aductiune 

PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD17; 
- Localitatea Padureni – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 125 mm  - nodul CMD16; 
- Localitatea Filea de Sus – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 125 mm  - nodul CA116; 
- Localitatea Filea de Jos – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 

aductiune PEID, PN16, De 140 mm  - nodul CMD19; 
- Localitatea Prunis – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 110 mm  - nodul N122; Pentru asigurarea presiunii in reteaua 
de distributie Prunis, inainte de punctul de conexiune se prevede o statie de pompare apa 
potabila SP Prunis, ce va fi echipata cu doua grupuri de pompare, grup pentru consum si 
grup pentru incendiu. 

- Localitatea Saliste – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD21; 

- Localitatea Ciurila – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 110 mm  - nodul CMD20; 

 
UAT TURENI 

 
- Localitatea Micesti – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 125 mm  - nodul CMD8; 
- Localitatea Comsesti – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 140 mm  - nodul CG70; 
- Localitatea Tureni – se va conecta conducta existenta ce alimenteaza rezervorul existent 

V=300mc, cu conducta de aductiune PEID, PN16, De 180 mm  - nodul N2; 
- Localitatea Ceanu Mic – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune PEID, PN10, De 110 mm  - nodul CMD7; 
 
UAT AITON 

- Localitatea Aiton – se va conecta conducta existenta ce alimenteaza rezervorul existent 
V=200mc cu conducta de aductiune PEID, PN10, De 140 mm  - nodul N1065; 

- Localitatea Rediu – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm  - nodul CMD2; 

 
UAT PLOSCOS 

 
- Localitatea Ploscos – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm  - nodul CMD4; 
- Localitatea Valea Florilor – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 

aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm  - nodul CMD5; 
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In fiecare punct de cuplare la reteaua publica, se prevede pe conducta de aductiune o vana de 
reglare debit, in scopul reglarii debitului maxim ce va fi distribuit in fiecare localitate. Debitul maxim 
va fi debitul orar maxim al fiecarei localitati. 
De asemenea inainte de fiecare punct de bransare a localitatii se va monta un camin de 
monitorizare debit. 
In fiecare punct de cuplare la reteaua publica, se prevede pe conducta de aductiune o vana de 
reglare debit, in scopul reglarii debitului maxim ce va fi distribuit in fiecare localitate. Debitul maxim 
va fi debitul orar maxim al fiecarei localitati. 
 

Tabel centralizator tronsoane conducte de aductiune nou propuse, inclusiv camine de reducere 
presiune(CVRP), camine cu vana de reglare debit (CVRQ) si camine de monitorizare debit (CMD): 

Nr. Crt. 
Denumire 

Statu
t 

Material 
Diametru 

[mm] 
Lungime 

[m] 
CVRP CVRQ CMD 

1 
Tronson rezervoare 
Cetate- SP2 Sandulesti 

nou FONTA C40 Dn300 5841.36 - - - 

2 
Tronson SP2 Sandulesti 
- Rezervoare Sandulesti 

nou FONTA C40 Dn300 2694.02 - - - 

3 

Tronson Rezervoare 
Sandulesti – CVG61  
Tronson CVRQ9-CMD10 

nou 
FONTA C40 
+PEID PN16 

Dn300, 
De125 

4999.00 CVRP3 
CVRQ

9 

CMD
1, 

CMD
10 

4 
Tronson CVG61 – 
CMD12 

nou FONTA C40 Dn100 3718.11 
CVRP4, 
CVRP4 

CVRQ
10, 

CVRQ
11 

CMD
12, 

CMD
11 

5 
Tronson CVG61 - N3495 
si Tronson CVGA6-
N4103 

nou FONTA C40 Dn200 5629.29 - - - 

6 
Tronson N3495-CVG26 nou PEID PN16 De225 5894.79 - - - 

7 Tronson CVG26 – 
CMD19 

nou PEID PN16 De140 5477.57 CVRP8 
CVRQ

18 
CMD

19 

8 
Tronson CVRQ18-CA116 nou PEID PN10 De125 1707.32 - 

CVRQ
17 

CMD
18 

9 
Tronson CVG15-CMD21 nou 

PEID PN16 
PN10 

De125 
De110 

4395.92 - 
CVRQ

20 
CMD

21 

10 
Tronson CVG26-
CVGA11 

nou PEID PN16 De125 855.71 - - - 

11 
Tronson CVGA11-
CMD20 

nou PEID PN10 De 110 2572.89 - 
CVRQ

19 
CMD

20 

12 Tronson CVG14 - N2130 
Tronson CVRQ16-
CMD17 

nou PEID PN16 De125 1447.83 CVRP7 
CVRQ

16 
CMD

17 

13 
Tronson N2130 – CMD16 nou PEID PN10 De125 646.25 - 

CVRQ
15 

CMD
16 

14 Tronson CVG10- N4738 
Tronson CVRQ13-CG61 

nou PEID PN16 De125 2810.14 CVRP6 
CVRQ

13 
CMD

14 

15 
Tronson N4738- CMD15 nou PEID PN10 De125 805.92 - 

CVRQ
14 

CMD
15 
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Nr. Crt. 
Denumire 

Statu
t 

Material 
Diametru 

[mm] 
Lungime 

[m] 
CVRP CVRQ CMD 

16 Tronson CVG34- N2096 nou FONTA C40 Dn200 145.62 - - - 

17 
Tronson N2096-CMD13 nou PEID PN16 De125 3430.61 CVRP5 

CVRQ
12 

CMD
13 

18 
Tronson N4103-CMD9 nou PEID PN16 De125 3232.12 CVRP1 

CVRQ
8 

CMD
9 

19 Tronson CVGA14-
CVGA3 

nou 
PEID PN10 
PEID PN16 

De280 1751.26 - - - 

20 Tronson CVGA3-CVG9 nou PEID PN16 De250 3548.81 - - - 

21 Tronson CVG9- N1608 nou PEID PN20 De225 1393.39 - - - 

22 Tronson N1608- N1542 nou PEID PN16 De225 1825.01 - - - 

23 Tronson N1542-CVGA8 nou PEID PN10 De225 2147.18 - - - 

24 
Tronson CMD2-CVG47 nou PEID PN16 De125 229.69 - 

CVRQ
1 

CMD
2 

25 
Tronson CVGA8- N1065 nou PEID PN10 De140 361.6 - 

CVRQ
2 

CMD
3 

26 Tronson CVGA8- N1434 nou PEID PN10 De125 559 - - - 

27 Tronson N1434-CVGA4 nou PEID PN16 De125 2624.04 - - - 

28 

Tronson CVGA4-CMD4 
Tronson CVGA17-CMD5 

nou FONTA C40 Dn100 11063.28 

CVRP1
0, 

CVRP1
1, 

CVRP1
2 

CVRQ
3, 

CVRQ
4 

CMD
4, 

CMD
5 

29 Tronson CVG9-N4773 nou PEID PN16 De225 120.07 - - - 

30 

Tronson N4773- N2  
Tronson N116-CMD7 

nou 
PEID PN16  
PEID PN10 

De180 
De110 

850.58 - 

CVRQ
5, 

CVRQ
6 

CMD
6, 

CMD
7 

31 Tronson CVGA3-CVGA9 nou PEID PN16 De180 1013.34 - - - 

32 
Tronson CVGA9-CMD8 nou 

PEID PN10 
PEID PN16 

De125 
De140 

5487.83 - 
CVRQ

7 
CMD

8 

33 
Tronson N2894-CG70 nou PEID PN16 De140 842.75 CVRP9 

CVRQ
21 

CMD
22 

34 Tronson CVGA9- N2894 nou PEID PN16 De140 2135.09 - - - 

 
Aductiunea s-a verificat la regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in 
special noaptea), dar si pentru situatia producerii incendiului, in oricare localitate alimentata prin 
bransarea directa a retelei la conducta de aductiune. 

Verificarea aductiunii la functionarea in caz de incendiu s-a facut astfel incat in orice punct ar 
aparea incendiul, sa se asigure presiunea minima necesara pentru alimentarea cu apa a tuturor 
localitatilor bransate.  

Amplasarea conductelor se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului sau 
langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de 
canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997. Adancimea de pozare a 
conductelor de aductiune va fi in medie de 1.50 m.  

In conformitate cu Acordul de mediu nr 2/17.07.2017, pentru protejarea habitatului de pajiste 
cu valoare consevativa mare din Situl ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat, care se afla in 
vecinatatea drumului pe care va fi amplasata conducta de aductiune  pe tronsonul Aiton – 
Ploscos cu lungimea L= 405 m, din localitatea Ploscos, localizata conform hartii , se va 
realiza  sapatura manuala pentru montarea conductei de aductiune.  Tronsonul este 
localizat conform Hartii care este prezentata in Volumul EIM  punctul 1 RIM, Anexa AA, 
punctul 4 Harti, punctul 4.1 Canepisti Suatu sapatura manuala.  
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Pe traseul conductei de aductiune s-au prevazut camine de vane in principalele noduri ale acesteia 
precum si in lungul acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri 
de avarie.   
De asemenea s-au prevazut camine de golire in punctele joase de pe profilul aductiunii si camine 
de ventil de aersire in punctele inalte. Ventilul de aerisire are dublu rol: de a evacua aerul care se 
colecteaza in punctele inalte de pe traseu si totodata permite patrunderea din exterior a aerului in 
conducta, in cazul golirii conductei si producerii vacuumului la loviturile hidraulice. 

Diferentele de cote geodezice pe traseul aductiunii si topologia terenului ce prezinta dese 
schimbari ale pantei, au condus la necesitatea prevederii a 12 vane de reducere de presiune, 
astfel: 

Tabel 9.1-3 Tabel centralizator camine de vana de reducere de presiune amplasate pe 
conducta de aductiune apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

DN [mm] 
Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 4 6 

1 CVRP1 50 128 30 

2 CVRP2 50 126 50 

3 CVRP3 50 178 50 

4 CVRP4 50 88 58 

5 CVRP5 50 111 58 

6 CVRP6 50 134 58 

7 CVRP7 50 102 70 

8 CVRP8 50 82 50 

9 CVRP9 50 99 50 

10 CVRP10 50 122 50 

11 CVRP11 50 196 84 

12 CVRP12 50 207 58 

Conductele de aductiune reabilitate si noi, aferente sistemului zonal de alimentare cu apa Turda 
urmaresc urmatoarele trasee: 

 
1. Reabilitare aductiune apa bruta Cornesti - Mihai Viteazu (in limita UAT Mihai Viteazu) 
-Statia de clorinare uzina Cornesti(domeniul public comuna Mihai Viteazu) 
-Domeniul public apartinind primariei Mihai Viteazu in localitatea Cornesti 
-Drum DN75 
-Domeniul companiei CAA (prin sursa Mihai Viteazu pina la intrarea in Uzina Mihai Viteazu), teren 
aflat in concesiune 
 
2. Reabilitare aductiune apa UZ Mihai Viteazu - Varianta - Turda (in limita UAT Mihai Viteazu) 
-Domeniul companiei CAA (iesire din Uzina Mihai Viteazu pina la limita sursei Mihai Viteazu), teren 
aflat in concesiune 
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-Domeniul public apartinind primariei Mihai Viteazu in localitatea Mihai Viteazu (in intravilanul 
comunei linga digul de protectie ce delimiteaza zona de inundabilitate) 
 
3. Reabilitare aductiune apa Varianta - Rez.Cetate (in limita UAT Turda) 
-Domeniul companiei CAA (iesire din sursa Varianta pina la limita sursei Varianta), teren aflat in 
concesiune 
-Drum aflat in intravilanul primariei Turda 
-Drum DN1 supratraversare peste pod 
-Str. Cheii, str. Ana Ipatescu, str. Romana (intravilanul municipiului Turda) 
 
4. Extindere aductiune apa Rez. Cetate - SP Sandulesti (in limita UAT Turda) 
-Str.Ion I Rusu, str.Potaisa, str.Cocosului (intravilanul municipiului Turda) 
-DJ 107L Turda-Petresti de Jos 
-Drum de intersectie cu DJ107L spre rezervoare Sandulesti (proprietatea comunei Sandulesti) 
 
5. Extindere aductiune apa SP Sandulesti - Rez. Petresti (in limita UAT Sandulesti) 
-DJ 107L Turda-Petresti de Jos 
 
6. Extindere aductiune apa Rez. Petresti - Ciurila (in limita UAT Petrestii de Jos) 
-DJ 107L Turda-Petresti de Jos-Craiesti 
-DC 87 Petrestii de Jos-Petrestii de Mijloc-Petrestii de Sus 
-DC 88 intre DJ107L si Livada 
-Pasunea comunei Petrestii de Jos de la DJ107L spre Deleni 
-DC 89 intre DJ107L(din localitatea Craiesti) si Plaiuri 
-Drumuri intravilan comuna Plaiuri(domeniul public comuna Petrestii de Jos) 
 
7. Extindere aductiune apa Rez. Petresti - Tureni (in limita UAT Tureni) 
-DJ 103G din DJ107L-Tureni 
-Drumuri comunale in intravilanul comunei Tureni 
-DJ 103G din E60-Ceanu Mic-Aiton 
 
8. Extindere aductiune apa Tureni - Aiton - Ploscos (in limita UAT Aiton) 
-DJ 103G de la limita UAT Tureni-Aiton 
-Intravilanul comunei Aiton (domeniu public comuna Aiton) 
-Drum de exploatare din pasunea comunei Aiton (domeniu public comuna Aiton) 
 
9. Extindere aductiune apa Aiton - Ploscos (in limita UAT Ploscos) 
-Drum de exploatare De4749-De 4792-De 736-De727 din pasunea comunei Ploscos 
-De702 din De727 spre localitate Valea Florilor 
-Drumuri din intravilanul localitatii Valea Florilor(domeniul public comuna Ploscos) 
-Drumul de exploatare De728 spre Ploscos pe De1066-De1052 
 
10. Extindere aductiune apa Petrestii de Jos - Ciurila (in limita UAT Ciurila) 
-DJ 107L Petresti de Jos-Ciurila 
-DC 92 intre DJ 107L si localitatea Sutu 
-Drum de exploatare intre localitatea Sutu si DC 90 
-DC 91 intre DJ 107L si localitatea Saliste 
-DJ 107R din DJ107L spre localitatea Filea de Sus 
-DJ 107R din DJ107L spre localitatea Ciurila 
-Drum de exploatare(Domeniul public comuna Ciurila) din DJ107R 
 
Paralelism de cale ferata pe traseul aductiunii: 
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Traseul aductiunii care alimenteaza localitatea Valea Florilor din UAT Ploscos este delimitat de 
drumul din intravilanul localitatii, drum paralel cu magistrala de cale ferata Campia Turzii – Cluj 
Napoca, astfel ca distanta intre conducta de aductiune si calea ferata este de aproximativ 50m. 
Paralelismul cu calea ferata este definit astfel: 

- Paralelism cu linia CF Campia Turzii – Cluj Napoca, pe partea stanga, sensul de mers spre 
Cluj Napoca, intre km 465+041 m si km 465+321 m, pe o lungime de 335,00 m, cu 
conducta de aductiune apa potabila din PEID, PE100 PN10 De 110 mm. Conducta de 
aductiune apa potabila se afla pozata la distante cuprinse intre 44,00 m fata de axul liniei 
de cale ferata si 100,00 m fata de axul liniei de cale ferata, astfel conducta de aductiune 
apa potabila se afla  in zona de protectie a caii ferate. 

 
Situatia existenta a celor doua mari sisteme zonale de alimentare cu apa, Turda si Campia 
Turzii, indica posibilitatea de interconectare a acestora, iar propunerea din cadrul 
prezentului proiect este sa se mentina si sa se optimizeze aceasta interconectare.  

Asa cum a fost precizat anterior, situatia existenta a celor doua mari sisteme zonale de alimentare 

cu apa, Turda si Campia Turzii, indica posibilitatea de interconectare a acestora, iar propunerea 

din cadrul prezentului proiect este sa se mentina si sa se optimizeze aceasta interconectare. Mai 

mult, sursele existente, inclusiv cele reactivate, pot deservi intreaga arie de operare, rezolvand 

astfel problema lipsei unor surse conforme in sistemele locale mici. Fiecare retea de distributie a 

fost totusi alocata unuia din cele doua sisteme zonale de alimentare cu apa, fiind relevanta 

informatia grafica prezentata la inceputul cap. 9.1.1. 

 

Retelele de distributie a apei potabile s-au dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si 

SR 4163-2/1996 si NP133/1-2011 pentru debitul Qdim din tabelul de mai jos, reprezentand debitul 

necesar, si au fost verificate la incendiul exterior la debitul Qverif.  

Retelele de distributie s-au verificat in cazul functionarii pentru combaterea a „n‖ incendii 

simultane, utilizand hidranti exteriori. S-au luat in considerare numarul incendiilor simultane „n‖ si 

debitul hidrantului exterior  „Qie‖ de: 2 x 20 l/s, 2 x 10 l/s si 1 x 5 l/s, in functie de numarul de 

locuitori ai localitatii.  

Verificarea retelelor la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 

ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima de 7mCA, in 

conditiile in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30%. 

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 

apa tinde catre zero (in special noaptea).  

 

Tabel 9.1-4 Debite de dimensionare retea de distributie 

Denumire UAT 
Denumire 

Localitate 

P
o

p
u

la
ti

e
 (

a
n

 

2
0
1
5
) 

P
o

p
u

la
ti

e
 m

a
x
 

(2
0
1

5
 -

 2
0
4

5
) Debite caracteristice 

Qdim 

[l/s] 

Qverif 

[l/s] 

Turda Turda 48285 48261 210,68 201,48 

Campia Turzii Campia Turzii 22274 22274 114,23 106,96 

Aiton Rediu 527 627 5,64 9,45 

Calarasi Bogata 924 1099 8,04 11,38 
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Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Dimensionarea retelelor de distributie s-a facut in ipoteza in care gospodariile au instalatii 
interioare de apa rece si calda, cu prepararea individuala a apei calde, considerandu-se debitul 
specific pentru nevoile gospodaresti qg=110 l/om,zi. 
 
Lungimea totala pentru retelele de distributie proiectate,este: 
 
Retea de distributie – extindere: Ltot= 161632.82 m 

Retea de distributie – reabilitare: Ltot = 75443.44 m  

Masura investitionala de reabilitare partiala a retelelor de distributie  raspunde nevoilor de adaptare 
la schimbarile climatice, avand in vedere riscurile generate de cresterea temperaturilor medii 
anuale, a temperaturilor extreme si de seceta, in conformitate cu rezulatele evaluarii riscurilor 
climatice si a masurilor de adapatare identificate  in sectiunea  12.5.5.3 Masuri de adpatare la 
schimbarile climatice.  
De asemenea, a fost integrata in proiect masura de montare de apometre cu citire la distanta cu 
modul radio care raspunde nevoilor de adpaptare la schimbatile climatice identificate in sectiunea 
12.5.5.1. 
 
 

Ciurila 

Prunis 137 163 2,09 7,21 

Padureni 138 165 2,10 7,22 

Salicea 524 622 7,73 11,16 

Luna Luncani 1346 1602 13,30 15,06 

Mihai Viteazu 
Mihai Viteazu 4180 4973 36,02 30,96 

Cornesti 779 926 7,05 10,69 

Petrestii de Jos Deleni 215 256 2,34 7,39 

Ploscos 

Ploscos 344 409 3,77 8,39 

Crairat 79 93 0,83 6,33 

Valea Florilor 270 322 2,99 7,85 

Sandulesti Sandulesti 649 772 7,43 10,95 

Tureni 

Tureni 974 1158 8,92 12,00 

Ceanu Mic 403 479 3,78 8,40 

Comsesti 257 305 2,43 7,45 

Martinesti 397 473 3,74 8,37 

Micesti 357 425 3,36 8,10 

Tritenii de Jos 

Tritenii de Sus 971 1154 9,10 12,12 

Tritenii de Jos 1316 1565 12,16 14,27 

Clapa 88 105 0,85 6,35 

Colonia 474 564 4,54 8,93 

Padureni 1160 1379 10,80 13,31 

Hotar 289 344 2,77 7,69 

Viisoara Viisoara 4682 5568 39,23 38,96 
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Retelele de distributie extinse vor fi din tuburi PEID PE100 RC PN 10, pentru diametre cuprinse 
intre De 63 mm şi De 315 mm, iar pentru diametrul Dn 400 mm se va folosi PAFSIN, SN10000, 
PN10.  
Retelele de distributie reabilitate vor fi din tuburi PEID PE100 RC PN 10, pentru diametrele 
cuprinse intre De 110 mm şi De 315 mm, iar pentru diametrele Dn 400 mm si Dn 600 mm se va 
folosi PAFSIN, SN10000, PN10.  
 
Bransamentele noi si reabilitate vor fi din tuburi PEID, PE80, PN10, De 25 mm, De 32 mm, De 63 
mm si De 110 mm. 

Amplasarea retelelor de distributie apa potabila se va face pe domeniul public, pe marginea 
drumului, in vecinatatea santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea 
celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si 
respectand SR 8591/1997. 

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.50 m. Pozarea conductelor se va 
face conform cotelor inscrise in fiecare nod al retelei de distributie, pe planurile de situatie din 
cadrul Volumului – Piese desenate. 

Retelele se vor realiza in sistem ingropat, la adancimea medie de 1,20 m, sub adancimea de 
inghet, si va urmari trama stradala a localitatilor. 
Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 0,1 m. Panta retelei este de min 1‰ şi strict corelata 
cu panta generala a terenului. 
Amplasarea conductelor de distributie a apei va urmari trama stradala, in afara zonei carosabile şi 
va tine seama de retelele existente, mentionate prin avize şi acorduri, respectandu-se distantele 
minime intre conducte, pe verticala şi pe orizontala, conform SR 8591/1-91 - Retele subterane. 
Conditii de amplasare. 

Conductele sunt prevazute cu toate armaturile necesare unei bune functionari si anume vane (de 
sectionare, golire, aerisire) din fonta ductila, hidranti de incendiu, bransamente si camine de vane.  

Executia subtraversarilor de drum national, judetean si cale ferata se vor face cu foraj orizontal 
dirijat, respectand prevederile STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 
conducte‖.  
Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut hidranti de 

incendiu. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la 

o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul. 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, pompele care vor fi amplasate pe retelele de distributie vor 
avea   eficienta energetica ridicata. 
 

9.1.1.1.4 Retea de distributie UAT Turda 
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Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa si pentru asigurarea accesului la servicii de 

alimentare cu apa a intregii populatii din Mun. Turda sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei 

de distributie apa potabila. 

 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din Municipiul Turda au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L= 13420.92 m 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila L= 36647.45 m 

 Statie de pompare apa potabila noua  - 1 buc; 
 
 

Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru Municipiul Turda s-a facut in conformitate cu  NP 

133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor 

de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max. de locuitori 

intre anii 2015-2045, pentru un numar estimat de 48261 locuitori si un debit specific de 110 l/om,zi.  

Reteaua de distributie a apei potabile s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si 

NP-133/2011, pentru debitul Qdim = 210.68 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este, Qv =  

201.48 l/s 

Presiunea minima ce trebuie asigurata in retea s-a considerat functie de inaltimea cladirilor de 

locuit, intre 12 mCA si 20 mCA, la functionare cu consum normal. 

In conformitate cu normativul NP-133/2011, verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-

a facut astfel incat in orice pozitie normata ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se 
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asigure o presiune de minim 7 mcA, in conditiile in care debitul necesar consumatorilor este 

diminuat cu 30 %. Debitul la care s-a facut verificarea este, Qv =  201.48 l/s.  

Reteaua de distributie apa potabila s-a verificat luand in calcul doua ipoteze: 

1.)  in cazul functionarii retelei pentru combaterea a 2 incendii simultane, iar debitul hidrantului 

exterior Qie = 20 l/s. Acest debit va fi asigurat la hidrantii de incendiu amplasati in zonele 

de blocuri. 

2.) in cazul functionarii retelei pentru combaterea a 8 incendii simultane, iar debitul hidrantului 

exterior Qie = 5 l/s. Acest debit va fi asigurat la hidrantii de incendiu amplasati in zonele cu 

locuinte rezidentiale individuale. 

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 

apa tinde catre zero (in special noaptea).  

 

Reteaua de distributie apa potabila a Municipiului Turda a fost dimensionata considerand mai 

multe zone de presiune alimentate astfel:  

- Zona I de presiune este alimentata prin conducta de aductiune reabilitata PAFSIN SN10000 

PN10 Dn 600 mm, ce transporta apa de la statia de pompare existenta in Uzina de apa Mihai 

Viteazu spre Turda, astfel: la Uzina Varianta o parte din debit este pompat prin statia de 

pompare existenta Varianta la rezervoarele Cetate si o parte din debit este distribuit spre zona 

de sud a orasului prin artera de apa reabilitata PAFSIN SN10000 PN10 Dn 600 mm, pozata 

pe strada Alba Iulia. 

Pentru delimitarea acestei zone de presiune, in caminul CVG5, vana de sectionare Dn400mm, 

se va mentine permanent inchisa. 

De asemenea vana Dn600mm noua, prevazuta in caminul CV18, ce se executa in incinta 

Uzinei de apa Turda Veche, se mentine permanent inchisa. Aceasta se va deschide doar in 

cazul necesitatii alimentarii municipiului Campia Turzii din sursa Turda Veche. 

- Zona II de presiune este alimentata gravitational din rezervoarele de inmagazinare Cetate.  

In prezent, de la rezervoarele de inmagazinare Cetate pleaca pe strada Romana, spre zona 

de sud-est a orasului, o conducta de transport existenta Dn 600 mm.  

Tronsonul cuprins intre caminul CV3 si CV83,  se reabiliteaza prin relining cu conducta 

PAFSIN SN10000 PN10 Dn 450 mm si apoi artera Dn 600 mm se reabiliteaza prin inlocuire cu 

conducta PAFSIN SN10000 PN10 Dn 600 mm. La intersectia strazii Alba Iulia cu Nicolae 

Teclu artera Dn 600 mm se conecteaza cu conducta de transport din PAFSIN SN10000 PN10 

Dn 600 mm reabilitata, ce vine pe strada Alba Iulia, dinspre Uzina Varianta. 

In acest nod CG2, se prevede o vana de sectionare ce va separa cele doua zone de presiune 

(Zona I si Zona II). Aceasta vana va sta permanent inchisa. In cazul unei avarii pe conducta ce 

alimenteaza Zona I de presiune, aceasta zona va fi alimenta din rezervoarele Cetate prin 

deschiderea acestui robinet de sectionare.  
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De asemenea in cazul unei avarii la rezervoarele Cetate, prin deschiderea acestui robinet o 

mare parte din consumatorii aflati in Zona I pot fi alimentati din conducta de aductiune de la 

Uzina Mihai Viteazu. 

De asemenea, pentru alimentarea zonei II in cazul unei interventii la rezervoarele Cetate, in 

dreptul caminului CV83 se face o legatura intre conducta de aductiune Dn 600 mm si artera de 

apa Dn 600 mm. Aceasta legatura se va face printr-o conducta Dn250mm. Pe aceasta 

legatura se monteaza o vana Dn250mm, vana ce se va mentine inchisa. 

Din cauza pierderilor de apa inregistrate, arterele de apa existente Dn 600 mm si Dn 400 mm 

se reabiliteaza prin inlocuire cu conducte PAFSIN SN10000 PN10 Dn 600 mm, Dn 400 mm. 

Prin reabilitare s-au pastrat diametrele existente, avand in vedere ca in timpul verii sursa de 

apa a orasului Campia Turzii isi poate diminua debitul, iar alimentarea cu apa a orasului 

Campia Turzii se poate face din reteaua de distributie a orasului Campia Turzii. 

- Zona III de presiune este alimentata in prezent prin intermediul rezervorului 

Zootehnie,V=2500mc, reabilitat prin POS Mediu. 

Alimentarea rezervorului Zootehnie se face din  rezervoarele Fragariste, prin intermediul statiei 

de pompare apa potabila ―Fragariste‖, echipata cu (1+1) pompe, cu caracteristicile Q1p=14 

mc/h, H=60 mCA, amplasata in incinta rezervorului Fragariste. 

La intersectia strazilor Ghe. Dima si Castanilor exista statia de pompare ―Castanilor‖ ce 

alimenteaza rezervoarele de inmagazinare Fragariste prin intermediul conductei de apa De 

160 mm reabilitata, pozata pe strazile Ciresoaia si Campului. La intrarea in gospodaria de apa 

Fragariste, nodul hidraulic CV91, se va face o legatura intre conducta reabilitata si conducta 

de distributie existenta ce pleaca de la statia de pompare existenta ― Fragariste‖. Pe aceasta 

legatura se prevede o vana de sectionare ce va sta premanent inchisa.  

Pentru delimitarea zonei de presiune III, vana din caminul CV76, montata pe directia ArN65 se 

va mentine permanent inchisa. 

- Zona IV de presiune in care apa se distribuie gravitational din rezervoarele de inmagazinare 

Fragariste. 

- Zona V de presiune va fi alimentata prin intermediul statiei de pompare cu hidrofor ―Cetate‖ 

existenta, pentru care se va modifica prin prezentul contract de lucrari, punctul de functionare.  

Noul punct de functionare va fi Q=24.5 mc/h, H=25 mCA. 

Zona V cuprinde strazile Ion I. Russu, Castrului Roman, Cetatea Romana, Pictor T. Aman, Al. 

Corbului, Potaissa, Al. Dorna, Turturelelor, Al. Zizin, Cocosulu, Romana. 

Strazile Cocosului si Turturelelor sunt alimentate in prezent prin statia de pompare cu hidrofor 

existenta ―Cocosului‖, statie ce se va dezafectecta. 

Aceasta zona va fi separata de Zona I prin vanele de sectionare prevazute in nodurile 

hidraulice CV10 – Al. Corbului, CV47 – str. Cocosului si vana existenta in Nod Aex766, 

intersectia str. Pictor T. Aman cu str. Traian, vane ce vor fi permanent inchise. 

 

Pentru asigurarea unei presiuni de maxim 6 bari in toate nodurile retelei de distributie de pe 

strada Romana, se prevede un camin cu vana de reducere presiune, amplasat pe reteaua 
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existenta de pe strada Romana, CVRP_1N. Acest camin va reduce presiunea de la 49mCA, 

amonte la 39mCA, aval. 

 

- Zona VI de presiune este alimentata prin statia de pompare cu hidrofor ―Bogata‖ ce se 

reabiliteaza prin contractul de lucrari CL1 si va fi echipata cu (1+1) pompe, cu caracteristicile 

Q1p=15 l/s, H=37 mCA, amplasata la Uzina de apa Turda Veche. Aceasta statie va pompa 

apa spre localitatea Bogata si spre o parte din consumatorii de pe strada Bogata si Aleea 

Obeliscului. 

- Zona VII de presiune este alimentata prin statia de pompare cu hidrofor existenta ―Flora Parc‖; 

- Zona VIII de presiune este alimentata prin statia de pompare cu hidrofor noua ce va 

amplasata pe strada Harcana si va fi echipata cu (1+1) pompe, cu caracteristicile Q1p=3.5 l/s, 

H=43 mCA. 

 

Retelele vor fi din tuburi PEID PE100 RC PN 10, pentru diametrele cuprinse intre De 110 mm şi De 
315 mm, iar pentru diametrele Dn 400 mm si Dn 600 mm se va folosi PAFSIN, SN10000, PN10.  
 

Conductele sunt prevazute cu toate armaturile necesare unei bune functionari si anume vane de 
sectionare, golire, aerisire, din fonta ductila, hidranti de incendiu, bransamente. 

Bransamentele vor fi din conducte PEID, PE80, De25 ÷ 110mm (De110mm la anumiti consumatori 
importanti), astfel: 
- Bransamente noi: 305 buc; 
- Bransamente reabilitate: 1730 buc;  

 
Lucrarile de reabilitare a bransamentelor vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a 
noului bransament cu bransamentul existent ce merge pe domeniul privat. 
Pe retelele extinse se prevede inclusiv camin de apometru, ce va fi executat pe domeniul public, 
cat mai aproape de limita de proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la 
distanta cu modul radio, compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 
 
Municipiul Turda este traversat de la sud la nord de drumul national DN1, iar de la vest la est de 
drumul national DN15. Pentru traversarea drumurilor nationale s-a optat pentru subtraversare prin 
sapatura deschisa, acolo unde spatiul nu permite amplasarea utilajului de foraj. 

Reabilitarea si extinderea retelei de distributie apa potabila din municipiul Turda, presupune 
executia mai multor subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata, astfel: 

Tabel 9.1-5 Subtraversari cu foraj orizontal dirijat a drumului national (DN), necesare pe 
traseul retelelor de distributie apa potabila din Mun. Turda; 

Denumire subtraversare  UM Lungime (m) 

Subtraversare drum national DN1 (SDN1Km 444 + 
230m)  cu foraj orizontal dirijat pentru conducta  de 
distributie apa, PAFSIN SN10000, PN10, Dn 600 mm 
in tub de protectie din OL De 813 x 7,1 mm  

m 36.6 

Subtraversare DN15, SDN2, prin foraj orizontaj 
dirijat, pentru conducta de apa extindere, PAFSIN 
SN10000, Dn400 mm, in tub de protectie din OL Dn 
559X7.1 mm (inclusiv camin uscat de observatie) 

m 36.5 

         Sursa: Date prelucrate de consultant 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 677 / 1110 

 
 
Tabel 9.1-6 Subtraversari  cu foraj orizontal dirijat a C.F.R., necesare pe traseul retelelor de 
distributie apa potabila din Mun. Turda: 

Denumire subtraversare UM Lungime (m) 

Subtraversare cale ferata SCF1, (Campia Turzii-
Turda - km 6+722 m) cu foraj orizontal dirijat pentru 
conducta de distributie apa potabila DN 400 mm in 
tub de protectie din OL, Dn 610x7.1 mm 

m 60.47 

             Sursa: Date prelucrate de consultant 

De asemenea reabilitarea si extinderea retelei de distributie apa potabila din municipiul Turda 
presupune urmatoarele subtraversari si supratraversari de rau: 

Tabel 9.1-7  Subtraversari si supratraversari de rau, necesare pe traseul retelelor de 
distributie apa potabila din Mun. Turda: 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Supratraversare Paraul Valea Racilor (SPR5) prin prindere de pod 
existent pentru conducta de distributie reabilitata din PEID PE100 
PN10, De 110 mm in tub de protectie din PEID PE 100, De 315 mm 

m 18.9 

Supratraversare Rau Aries (SPR6) - str. Alba Iulia, prin prindere de 
podul existent pentru conducta de alimentare cu apa din PAFSIN, 
SN10000 PN10, Dn 600mm, in tub de protectie din OL MSH 813.1 x 
11.1 mm 

m 162.0 

Supratraversare Parau Sandulesti (SPR7) - str. Ana Ipatescu pentru 
conducta de alimentare cu apa PAFSIN PN10 SN1000 Dn 600 mm, 
in tub de protectie din OL MSH 813 x 11.1 mm 

m 13.3 

Subtraversare Parau Moghiorus (SR4) - Aleea Padurii cu foraj 
orizontal pentru conducta reabilitata sistem de distributie apa 
potabila, De 110 mm in tub de protectie din otel, De 273.1x7.1 mm, 
L=10 m (inclusiv camin uscat de observatie) 

m 10.0 

Supratraversare Parau Valea Racilor (SPR9) prin prindere de podul 
existent pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PN10, De 
160 mm, in tub de protectie din PEID PE100, De 355 mm 

m 29.0 

Supratraversare Parau Valea Racilor (SPR11) pentru conducta de  
distributie apa potabila din PEID PN10 PE100, De 110 mm in tub de 
protectie din OL MSH 355 x 10 mm 

m 10.0 

Supratraversare pod Rau Aries (SPR 1), prin prindere de podul 
existent, pentru conducta de  distributie apa potabila din PEID, 
PE100, PN10 De 110 mm in tub de protectie din PEID, De 315 mm 

m 104.0 

Subtraversare (SR2) cu sapatura deschisa, pentru conducta de 
distributie apa potabila din PEID PE100, PN10, De 110mm 

m 7.2 

Supratraversare prin prindere de pod existent pentru conducta de 
distributie reabilitata din PEID PN10 PE100 De 110 mm in tub de 
protectie din PEID PE100 De 315 mm 

m 40.6 

Supratraversare Rau Aries (SPR4) prin prindere de pod existent 
pentru conducta de distributie reabilitata din PEID PN10 PE100 De 
110 mm in tub de protectie din PEID PE100 De 315 mm 

m 70.3 

Supratraversare Rau Aries (SPR3), prin inlocuirea  conductei 
existente din galerie pod cu conducta de alimentare cu apa din 
PAFSIN PN10 Dn 400 mm, in tub de protectie din PEID, PE100, De 

m 93.38 
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Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

630 mm 

            Sursa: Date prelucrate de consultant 

Supratraversarile duble de rau/parau se vor face cu conducte din materiale durabile ce vor fi 
protejate la exterior cu termoizolatie din cochilii poliuretanice de 100 mm protejata la exterior cu 
tabla de aluminiu de 0.3 mm. 

Subtraversarile se vor executa cu foraj orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va 
introduce conducta de alimentare cu apa. 

Subtraversarea liniilor de cale ferata si a drumurilor cu conducte care transporta lichide cu nivel 
liber se va face in conformitate cu STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 
conducte – Prescriptii de proiectare‖. 

Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut camine cu robineti de sectionare in toate 
nodurile retelei precum si in lungul acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie 
remediat in cazuri de avarie, camine cu robineti de sectionare si aerisire si camine de golire. 

Pentru asigurarea unei presiuni de maxim 6 bari in toate nodurile retelei de distributie, pe strada 
Romana, se prevede un camin cu vana de reducere presiune, ce va fi amplasat pe reteaua 
existenta de pe strada Romana, CVRP_1N. Acest camin va reduce presiunea de la 49 mCA, 
amonte la 39 mCA, aval. 

Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut hidranti de 
incendiu. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la 
o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul. 

Statii de pompare apa potabila 

Din cauza configuratiei terenului, pentru asigurarea presiunii in retea in toate nodurile acesteia a 
fost necesara prevederea unei statii de pompare apa potabila noua,SP Harcana, si modificarea 
punctului de functionare al grupului de pompare pentru consum de la SP Cetate existenta. 

 

Tabel 9.1-8 Caracteristicile tehnice ale statiilor de pompare sunt prezentate in tabelul de mai 
jos: 

Nr. 
Crt 

Nume 
statie 

Nr. de 
pompe 

Q1p 
(l/s) 

Hp P(KW) 
Convertizor 

frecv. 
N 

(rot/min) 
Locatie statie 

1 
SP 

Harcana 

(1+1) 
consum 

(2+0) 
incendiu 

3.5 43 5.5 Da 3468 Str.Harcana 

  Sursa: Date prelucrate de consultant 

Statia de pompare noua Harcana va fi statie prefabricata complet echipata. 

Pompele aferente statiei SP Harcana functioneaza pentru consum in regim (1+1), iar in caz de 
incendiu intra in operare si pompa de rezerva (regim 2+0). 

Plaja de functionare a grupului de pompare va fi cuprinsa intre „-10%‖ si „+10%‖ fata de punctul de 
functionare. 

Pentru asigurarea presiunii minime in reteaua de distributie in toate punctele retelei de distributie 
din Zona V de presiune, se modifica prin prezentul contract de lucrari punctul de functionare al 
grupului de pompare de consum din statia de pompare cu hidrofor ―Cetate‖ existenta. 

Noul punct de functionare va fi Q=24.5 mc/h, H=25 mCA. 
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Statia de pompare Cetate va deservi strazile Ion I. Russu, Castrului Roman, Cetatea Romana, 
Pictor T. Aman, Al. Corbului, Potaissa, Al. Dorna, Turturelelor, Al. Zizin, Cocosulu, Romana. 

Strazile Cocosului si Turturelelor sunt alimentate in prezent prin statia de pompare cu hidrofor 

existenta ―Cocosului‖, statie ce se va dezafectecta. 

Pentru delimitarea zonei V de presiune, vanele de sectionare prevazute in nodurile hidraulice 

CV10 – Al. Corbului, CV47 – str. Cocosului si vana existenta in Nod Aex766, intersectia str. Pictor 

T. Aman cu str. Traian,  vor fi permanent inchise. 

 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  

Tabel 9.1-9 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din Municipiul Turda 

     

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Turda      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 13420.92 1,929,613.58 

2. Conducta de alimentare cu apa - reabilitare m 36647.45 5,955,669.42 

3. Statie de pompare apa potabila buc. 1 58,072.68 

              Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
 

9.1.1.1.5 Retea de distributie UAT Aiton 
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Figura 9-5 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Aiton 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna Aiton, 
prin prezentul proiect sunt propuse extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea 
Rediu.  
Sursa de apa pentru localitatile Aiton si Rediu, va fi reprezentata de rezervoarele „Petresti‖ 2x1000 
mc, prevazute in UAT Petrestii de Jos, prin bransarea retelelor de distributie la conducta de 
aductiune ce transporta apa de la rezervoarele „Petresti‖, astfel: 

- In localitatea Aiton se va conecta conducta existenta ce alimenteaza rezervorul existent 
V=200mc cu conducta de aductiune PEID, PN10, De 140 mm;   

- In localitatea Rediu se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm;  

 
Prin prezentul proiect sunt propuse extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea 
Rediu. 
Localitatea Aiton beneficiaza de retea existenta noua de alimentare cu apa. 
 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din localitatea Rediu au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L=10,150.20 m 

 Statie de pompare apa potabila - 1buc 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru localitatea Rediu s-a facut in conformitate cu  NP 
133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa 
si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor 
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un numar estimat de 627 locuitori si un debit specific de 110 l/om,zi.  
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Reteaua de distributie a apei potabile s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si 
NP-133/2011, pentru debitul Qdim = 5.64 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 9.45 l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Rediu, care are o populatie de 627 locuitori, 
in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor simultane n = 
1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

Pentru functionarea in caz de incendiu, a retelei de distributie apa potabila, in zona de nord 
a localitatii, s-a prevazut o statie de pompare SP1 Rediu, echipata cu 1+1 pompe, cu 
caracteristicile Q = 6 l/s, H = 17 mCA. 

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100, PN 10, De 110 mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 396 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-au prevazut patru 
vane de reducere de presiune, amplasate astfel: 

Tabel 9.1-10 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae211 61 30 

2 CVRP2 Ae103 52 20 

3 CVRP3 Ae266 54 12 

4 CVRP4 Ae180 57 40 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  

 

Extinderea retelei de distributie apa potabila din comuna Aiton, presupune executia mai multor 
subtraversari de drum judetean si rauri, astfel: 

 
 
 
Tabel 9.1-11 Subtraversari drum judetean si rauri prin foraj orizontal dirijat, necesare pe 
traseul retelelor de distributie apa potabila din localitatea Rediu: 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 
(m) 

Subtraversare drum judeteanDJ103M (SDJ5) cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110mm in tub 
de protectie din otel, Dn 273 x 7.1mm, L=5.86m 

m 6.0 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ6) cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110mm in tub 
de protectie din otel,  Dn 273 x 7.1mm, L=6.76m 

m 7.0 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ9) cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110 mm in tub 
de protectie din otel, Dn 273 x 7.1mm, L=11.00m 

m 11.0 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ12) cu foraj 
orizontal dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110 
mm in tub de protectie din otel, Dn 273 x 7.1mm, L=4.33m 

m 4.40 

Subtraversare Parau Valea Rediului (SR11) prin sapatura 
deschisa cu conducta de distributie apa potabila din PEID, 
Pn10, De 110 mm, in tub de protectie din OL 273x7,1 mm, 
L=9,20 m 

m 9.20 

    Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Subtraversarea drumului judetean cu conducte care transporta lichide sub presiune se vor executa 

in conformitate cu STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii 

de proiectare‖. 

 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  

Tabel 9.1-12 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Aiton  

                  

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Rediu      

1 Conducta de alimentare cu apa - extindere m 10150.20 818,830.57 

2 Statie de pompare apa potabila  buc. 1 51,948.55 

 Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
 

9.1.1.1.6 Retea de distributie UAT Ciurila 
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Figura 9-6 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Ciurila 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna 
Ciurila sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila.  
Intrucat retelele de distributie ale localitatilor Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Sutu, deservesc 
toti locuitorii, se prevad extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatile Prunis, 
Padureni si Saliste, unde, in prezent, nu exista retele de alimentare cu apa.  
 
Sursa de apa pentru UAT Ciurila, este asigurata de rezervoarele „ Petresti‖ 2x1000 mc, prevazute 
in UAT Petrestii de Jos, prin bransarea retelelor de distributie la conducta de aductiune ce 
transporta apa de la rezervoarele „Petresti‖, astfel: 

- Localitatea Sutu – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de aductiune 
PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Padureni – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 125 mm; 

- Localitatea Filea de Sus – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 125 mm; 

- Localitatea Filea de Jos – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 140 mm; 

- Localitatea Prunis – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 110 mm; Pentru asigurarea presiunii in reteaua de distributie 
Prunis, inainte de punctul de conexiune se prevede o statie de pompare apa potabila SP 
Prunis,amplasata pe conducta de aductiune, ce va fi echipata cu doua grupuri de pompare, 
grup pentru consum si grup pentru incendiu. 

- Localitatea Saliste – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Ciurila – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 110 mm; 

 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din UAT Ciurila au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Prunis L= 2478.06 m 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Padureni L= 1614.87 m 
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 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Saliste L= 2879.66 m 

 
 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatile Prunis, Paduresi si Saliste s-a facut in 
conformitate cu  NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: 
‖Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
 
LOCALITATEA PRUNIS 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max. de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 163 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debitul Qdim = 2.09 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 7.21l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Prunis, care are o populatie de 163 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 97 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

LOCALITATEA PADURENI 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 165 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 2.10 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 7.22l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Padureni, care are o populatie de 165 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm. 

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecinatatea 
santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare 
existente (reţele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997. 
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Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.50 m. Pozarea conductelor se va 
face conform cotelor inscrise in fiecare nod al retelei de distributie, pe planurile de situatie din 
cadrul Volumului – Piese desenate. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 92 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-a prevazut un camin 
cu vana de reducere de presiune, cu urmatoarele caracteristici: 

Tabel 9.1-13 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire [mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae22 50 37 

                   Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
LOCALITATEA SALISTE 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 140 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 1.79 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 7.00/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Saliste, care are o populatie de 140 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 120 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-a prevazut un camin 
cu vana de reducere de presiune, cu urmatoarele caracteristici: 
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Tabel 9.1-14 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire [mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae53 61 40 

                   Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

Extinderea retelei de distributie apa potabila din localtiatea Saliste, presupune executia unei 
subtraversari de parau, astfel: 

Tabel 9.1-15 Subtraversari parauri cu foraj orizontal dirijat, necesare pe traseul retelelor de 
distributie apa potabila din localitatea Saliste 
 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 
(m) 

Subtraversare Parau Saliste (SR1) prin foraj orizontal dirijat, cu 
conducta de distributie apa potabila din PEID,  De 110 mm, in 
tub de protectie din OL 273x7,1 mm, L=13,6 m 

m 13.60 

    Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-16 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Ciurila  
     

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Prunis      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 2478.06  208,301.26 

Localitatea Padureni      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 1614.87     149,942.70 

Localitatea Saliste      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 2879.66 227,731.09 

              Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 
 

9.1.1.1.7 Retea de distributie UAT Mihai Viteazu 

Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna Mihai 
Viteazu sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea Mihai Viteazu.  
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Totodata avand in vedere starea retelelor existente in localitatile Mihai Viteazu si Cornesti, se 
propun lucrari de reabilitare ale retelelor de distributie apa potabila din cele doua localitati. 

 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din UAT Mihai Viteazu au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. M. Viteazu-L=2711.65 m 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila in loc. M. Viteazu-L=6366.72 m 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila in loc. Cornesti-L=1811.20 m 

 Statie de pompare apa potabila in loc. Cornesti -1 buc 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatea Mihai Viteazu s-a facut in conformitate cu  
NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea 
cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
 
MIHAI VITEAZU 
Sursa de apa a localitatii Mihai Viteazu este reprezentata de captarea Mihai Viteazu ce 
alimenteaza si municipiul Turda. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor este asigurata de 
rezervorul de apa cu o capacitate de 2.500 mc, aflat in incinta gospodariei de apa Uzina Mihai 
Viteazu.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 4973 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 36.02 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 
30.96/s.  

O parte din reteaua de distributie apa potabila din M. Viteazu are durata de viata depasita, ceea ce 
conduce la dese avarii si implicit cresterea costurile de intretinere si intreruperi frecvente ale 
furnizarii de apa catre consumatori, fapt ce conduce la scaderea calitatii vietii abonatilor. 
Urmare celor de mai sus, prin prezentul proiect se propune reabilitarea retelei de distributie apa 
potabila pe o lungime de 7418.94 m din conducte PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm si De 180 
mm. 
 
Pe traseul retelei reabilitate se vor reabilita 401 bransamente la consumatori, ce se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de 
reabilitare a bransamentelor vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a noului 
bransament cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 
 
De asemenea in localitatea Mihai Viteazu se propun extinderi ale retelei retelei de alimentare cu 
apa, astfel incat gradul de acoperire sa ajunga 100%. 
Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte  PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm, 
De 200 mm. 
 
Pe traseul retelei extinse, pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 53 
buc.) se vor executa din conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Mihai Viteazu, care are o populatie de 4973 
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locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

 
CORNESTI 
Sursa de apa a localitatii Cornesti este asigurata de fronturile de captare Cornesti, de unde apa 
este pompata prin intermediul statiei de pompare existenta la captare si conductei de aductiune 
reabilitata, din PEID, PN10, De140mm la rezervorul de inmagazinare 200 mc, ce se reabiliteaza.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 926 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 7.05 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 10.69/s.  

In prezent, toata populatia localitatii beneficiaza de apa curenta, insa conductele au un grad ridicat 
de uzura, ceea ce conduce la avarii repetate si implicit costuri ridicate de exploatare si intreruperi 
frecvente ale furnizarii apei la consumatori. 
 
Investitiile propuse in localitatea Cornesti cuprind reabilitarea retelei de distributie pe o lungime 
totala de 1.811.20 m, cu conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm si De160mm. 
 
Pe traseul retelei reabilitate se vor executa 109 bransamente la consumatori, din conducte PEID, 
PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de reabilitare a 
bransamentelor vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a noului bransament cu 
bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Cornesti, care are o populatie de 926 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea unei presiuni de minim 12 mCA, in toate punctele retelei, este necesara 
prevederea unei statii de pompare apa potabila SP1-Cornesti, echipata cu 1+1 pompe, cu 
caracteristicile Q = 1.0 l/s, H = 30 mCA, ce va fi amplasata pe strada 6, pe reteaua de distributie 
existenta. 

Extinderea retelei de distributie apa potabila din comuna Mihai Viteazu, presupune executia mai 
multor subtraversari de drum national si rauri/parauri, astfel: 

 

Tabel 9.1-17 Subtraversari necesare pe traseul retelelor de apa din loc. Mihai Viteazu 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Subtraversare Parau Badeni (SR2) prin sapatura deschisa cu 
conducta de distributie apa potabila din PEID, PE100, PN10, De110 

m 8.00 
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Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

mm 

Subtraversare drum national DN75 (SDN6 km159 + 535m) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de distributie apa potabila PEID 
PN10 De 200 mm in tub de protectie din OL De 406.4 x 7.9 mm 
(inclusiv camin uscat de observatie)     
  

m 14.30 

Subtraversare drum national DN75 (SDN7 km156 + 846m) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta  de distributie apa potabila PEID 
PN10 De180mm, in tub de protectie din OL De 406.4 x 7.9 mm 
(inclusiv camin uscat de observatie)      

m 17.40 

Subtraversare drum national DN75 (SDN8 km157 + 000m) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta conducta  de distributie apa potabila 
PEID PN10 De180 mm in tub de protectie din OL De 406.4 x 7.9 mm, 
L = 16.30 m (inclusiv camin uscat de observatie)   

m 16.30 

Subtraversare Parau Badeni (SR3) prin sapatura deschisa cu 
conducta de distributie din PEID, PE100, PN10, De180 mm  

m 4.00 

      Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Executia subtraversarilor de drum national se va face respectand prevederile STAS 9312-87 – 
―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte‖. Subtraversarile se vor executa cu foraj 
orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va introduce conducta de transport a apei 
potabile. 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-18 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Mihai Viteazu 
     

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de investitie 

(Euro) 

1 2 3 4 5 

Localitatea Mihai Viteazu      

1. Conducta de alimentare cu apa – reabilitare m 6366.72     592,004.90 

2. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 2711.65     214,854.78 

Localitatea Cornesti      

1. Conducta de alimentare cu apa – reabilitare m 1811.20 134,802.05 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 39,274.28 

              Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 

9.1.1.1.8 Retea de distributie UAT Petrestii de Jos 
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Figura 9-7 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Petrestii de Jos 
 
In comuna Petrestii de Jos toate localitatile (Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de Sus, 
Livada, Plaiuri, Craiesti, Deleni) beneficiaza de sisteme de apa, ce deservesc toti locuitorii. 
 
Avand in vedere ca sursele de apa existente in comuna, au capacitati insuficiente, pentru 
asigurarea debitului necesar in toate localitatile, s-a adoptat optiunea conectarii retelelor existente 
la conducta de aductiune noua ce transporta apa de la rezervoarele proiectate „Petresti‖ . 
Rezervoarele ‖Petresti‖ vor fi alimentate din sursa de apa reactivata Varianta si sursele existente 
Cornesti si Mihai Viteazu, prin intermediul conductei de aductiune proiectata, ce se va conecta la 
conducta de iesire din rezervoarele Cetate, din Mun. Turda. 
 
Alimentarea localitatilor se va face prin bransare directa la conducta de aductiune, astfel: 
 

- Localitatea Petrestii de Jos – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Petrestii de Sus – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm; 

- Localitatea Petrestii de Mijloc – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta 
de aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm; 

- Localitatea Livada – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Deleni – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Craiesti – se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN16, De 125 mm; 

- Localitatea Plaiuri -  se va conecta reteaua de distributie existenta cu conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 125 mm; 
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Avand in vedere starea retelei de distributie existenta existenta in localitatea Deleni se propune 
inlocuirea acesteia cu conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din localitatea Deleni au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila - L=4687.61m 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatea Deleni s-a facut in conformitate cu  NP 133 
– 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor de 
apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 256 locuitori.  
Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 2.34 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 7.39/s.  
 
Pe traseul retelei reabilitate se vor executa 165 bransamente la consumatori, din conducte PEID, 
PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de reabilitare nu includ 
inlocuirea caminelor de apometru existente. Lucrarile de reabilitare vor cuprinde inclusiv cuplarea 
la limita de proprietate a noului bransament cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul 
privat. 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Deleni, care are o populatie de 926 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Extinderea retelei de distributie apa potabila din loc. Deleni, presupune executia unei subtraversari 
de rau, astfel: 
 
Tabel 9.1-19 Subtraversari necesare pe traseul retelelor de apa din loc. Deleni 
 

Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Supratraversare Pod Parau Micus (SPR1) cu conducta de distributie 
apa potabila din PEID, De 110 mm, in tub de protectie din PEID, De 
315 mm, L=14 m 

m 14.00 

Sursa: Date prelucrate de consultant  
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Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-20 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Petrestii de Jos 
                

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de investitie 

(Euro) 

1 2 3 4 5 

Localitatea Deleni      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
reabilitare 

m 4687.61 
 

285,928.16 

   Sursa: Date prelucrate de consultant  
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 

9.1.1.1.9 Retea de distributie UAT Ploscos 

 

 
Figura 9-8 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Ploscos 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din comuna 
Ploscos sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de distributie apa potabila in localitatile  
Ploscos, Crairat si Valea Florilor. 
Avand in vedere ca sursele de apa existente in comuna, au capacitati insuficiente, pentru 
asigurarea debitului necesar in toate localitatile, s-a adoptat optiunea cuplarii retelelor existente la 
conducta de aductiune noua ce transporta apa de la rezervoarele proiectate „Petresti‖. 
Rezervoarele ‖Petresti‖ vor fi alimentate din sursa de apa reactivata Varianta si sursele existente 
Cornesti si Mihai Viteazu, prin intermediul conductei de aductiune proiectata, ce se va conecta la 
conducta de iesire din rezervoarele Cetate, din Mun. Turda. 
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Alimentarea localitatilor se va face prin bransare directa la conducta de aductiune, astfel: 
 

- Localitatea Ploscos – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm;  

- Localitatea Valea Florilor – se va conecta reteaua de distributie proiectata cu conducta de 
aductiune FONTA, PN40, Dn 100 mm; 

 

Datorita gradului ridicat de uzura al conductelor de distributie existente in comuna, s-a propus 

reabilitarea acestora, iar pentru bransarea tuturor locuitorilor la reteaua de apa s-a propus 

extinderea retelelor de distributie 

 

Pentru retelele de distributie apa potabila din UAT Ploscos au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila in loc. Ploscos - L=1536.32m 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Ploscos - L=1824.51m 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila in loc. Crairat - L=491.98m 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Crairat - L=2549.70m 

 Reabilitare retea de distributie apa potabila in loc. Valea Florilor - L=568.59m 

 Extindere retea de distributie apa potabila in loc. Valea Florilor - L=8921.97m 

 

Determinarea cantitatilor de apa necesare in comuna Ploscos s-a facut in conformitate cu  NP 133 

– 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor de 

apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖. 

 
PLOSCOS 
In prezent, o parte din populatia localitatii beneficiaza de apa curenta, insa conductele au un grad 
ridicat de uzura, ceea ce conduce la avarii repetate si implicit costuri ridicate de exploatare si 
intreruperi frecvente ale furnizarii apei la consumatori. 
 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 409 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 3.77 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 8.39l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Ploscos, care are o populatie de 409 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

 
Investitiile propuse in localitatea Ploscos cuprind reabilitarea retelei de distributie cu conducte 
PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 694 / 1110 

Pe traseul retelei reabilitate se vor executa 15 bransamente la consumatori, din conducte PEID, 
PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de reabilitare nu includ 
inlocuirea caminelor de apometru existente. 
Lucrarile de reabilitare vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a noului bransament 
cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 
 
De asemenea in localitatea Ploscos se propun extinderi ale retelei retelei de alimentare cu apa, 
astfel incat gradul de acoperire sa ajunga 100%. 
Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID PE 100 RC PN 10, De 63 
mm,De110 mm. 
Pe traseul retelei extinse, bransamentele la consumatori (in total 38 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-a prevazut 1 vana de 
reducere de presiune, amplasata astfel: 

Tabel 9.1-21 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Nod_Ae92 85 45 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  

 
CRAIRAT 
In prezent, o parte din populatia localitatii beneficiaza de apa curenta, insa conductele au un grad 
ridicat de uzura, ceea ce conduce la avarii repetate si implicit costuri ridicate de exploatare si 
intreruperi frecvente ale furnizarii apei la consumatori. 
 
Investitiile propuse in localitatea Crairat cuprind: 

- reabilitarea retelei de distributie pe o lungime totala de 492, cu conducte PEID, PE100 
RC, PN10, De 63 mm; 

- extinderea retelei de distributie pe o lungime totala de 2549.70m, cu conducte PEID, 
PE100 RC, PN10, De 63 mm si De 110 mm. 
 

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 93 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 0.83 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 6.33/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Crairat, care are o populatie de 96 locuitori, 
in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor simultane n = 
1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
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in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

 
Pe traseul retelei reabilitate se vor executa 12 bransamente la consumatori, din conducte PEID, 
PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de reabilitare nu includ 
inlocuirea caminelor de apometru existente. 
Lucrarile de reabilitare vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a noului bransament 
cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 
In localitatea Crairat se propun extinderi ale retelei retelei de alimentare cu apa, astfel incat gradul 
de acoperire sa ajunga 100%. 
Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID PE 100 RC PN 10, De 63 mm, De 
110 mm. 
Pe traseul retelei extinse, bransamentele la consumatori (in total 12 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

 
VALEA FLORILOR 
In prezent, o parte din populatia localitatii beneficiaza de apa curenta, insa conductele au un grad 
ridicat de uzura, ceea ce conduce la avarii repetate si implicit costuri ridicate de exploatare si 
intreruperi frecvente ale furnizarii apei la consumatori. 
Investitiile propuse in localitatea VALEA FLORILOR cuprind reabilitarea retelei de distributie cu 
conducte PEID, PE100 RC, PN10, De 75 mm si De 110 mm. 
Pe traseul retelei reabilitate se vor executa 2 bransamente la consumatori, din conducte PEID, PN 
10, PE 80 mm, De 25/32 mm, pana la limita de proprietate. Lucrarile de reabilitare nu includ 
inlocuirea caminelor de apometru existente. 
Lucrarile de reabilitare a bransamentelor vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a 
noului bransament cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 
 
De asemenea in localitatea Valea Florilor se propun extinderi ale retelei retelei de alimentare cu 
apa, astfel incat gradul de acoperire sa ajunga 100%. 
Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID PE 100 RC PN 10, De 63 mm, De 
75 mm, De 110 mm. 
Pe traseul retelei extinse se prevad 55 bransamente la consumatori, ce se vor executa din 
conducte PEID PN 10 PE80 De 25/32 mm. 
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 322 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 2.99 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 7.85/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Crairat, care are o populatie de 96 locuitori, 
in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor simultane n = 
1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  
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Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Realizarea extinderilor conductelor de alimentare cu apa din comuna Ploscos presupune executia 
de subtraversari si traversari de cale ferata si rauri/parauri. 
Executia subtraversarilor de cale ferata, se va face respectand prevederile STAS 9312-87 – 
―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte‖. Subtraversarile se vor executa cu foraj 
orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va introduce conducta de transport a apei.  
Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul 
necesar si un personal cu calificare adecvata. 
 
Tabel 9.1-22 Subtraversari necesare pe traseul retelei de alimerntare cu apa din comuna 
Ploscos 

Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare cale ferata (Magistrala Bucuresti-Cluj, loc. 
Valea Florilor ) - km 463+534 m cu foraj orizontal dirijat 
pentru extindere conducta de alimentare cu apa potabila 
din PEHD,De 110 mm in tub de protectie din OL, Dn 
273.1x7.1 , L = 22.70 m  

m 22.70 

Subtraversare Parau Valea Florilor (SR1) prin foraj 
orizontal dirijat cu conducta de distributie apa potabila din 
PEID, De 110 mm, in tub de protectie din OL 273,1x7,1 
mm, L=7,3 m 

m 7.30 

Subtraversare Parau Faneata Vacilor (SR2) prin foraj 
orizontal dirijat cu conducta de distributie apa potabila din 
PEID, De 63 mm, in tub de protectie din OL 165,1x7,1 
mm, L=5,0 m 

m 5.00 

         Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Indicatorii tehnici ai investitiei 
 
Tabel 9.1-23 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Ploscos  
 
             

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Ploscos      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
reabilitare 

m 1536.32 
85,129.78 

 

2. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 1824.51 
109,755.77 

 

Localitatea Crairat      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
reabilitare 

m 491.98 
21,694.10 
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Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

2. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 2549.70 
134,978.15 

 

Localitatea Valea Florilor      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
reabilitare 

m 568.59 
26,799.18 

 

2. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 8921.97 
476,472.06 

 

     Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 
 

9.1.1.1.10 Retea de distributie UAT Sandulesti 

 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna 
Sandulesti, sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea Sandulesti.  
 
Reteaua de distributie a localitatii Sandulesti este alimentata in prezent din rezervoarele 
Sandulesti, 2x200 mc. Rezervoarele Sandulesti sunt alimentate din rezervoarele Cetate din 
municipiul Turda. 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din localitatea Saliste au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L= 1397.43 m 

 Statie de pompare apa potabila - 2 buc 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatea Sandulesti s-a facut in conformitate cu  NP 
133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa 
si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor 
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 772 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 7.43 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 10.95l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Sandulesti, care are o populatie de 772 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  
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Pentru asigurarea unei presiuni de minim 12 mCA, in toate punctele retelei extinse, s-au prevazut 
2 statii de pompare apa potabila, astfel: 

- SP1-Sandulesti, echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.5 l/s, H = 48 mCA, ce 
va fi amplasata pe strada la intersectia strazii 1  cu DJ103G, pe reteaua de distributie 
existenta. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

- SP2-Sandulesti, echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.5 l/s, H = 45 mCA, ce 
va fi amplasata pe DJ103G, pe reteaua de distributie extinsa, imediat dupa punctul de 
cuplare intre conducta noua si cea existenta. In caz de incendiu vor intra in functiune 
ambele pompe. 

 
Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 36 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-24 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Sandulesti 

Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Sandulesti      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 1397.43 94,948.88 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 2 119,713.33 

 
                  Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 

9.1.1.1.11 Retea de distributie UAT Tureni 
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Figura 9-9 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Tureni 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din comuna Tureni 
sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatile Tureni, Ceanu Mic, 
Comsesti, Martinesti si Micesti. 
 
Intrucat localitatea Tureni dispune de o sursa de apa ce furnizeaza un debit insuficient pentru 
asigurarea debitului necesar in localitate,  iar celelalte localitati din comuna nu dispun de sisteme 
centralizate de alimentare cu apa, pentru asigurarea sursei de apa in comuna s-a adoptat optiunea 
bransarii retelelor de distributie existente si noi la conducta de aductiune ce transporta apa de la 
rezervoarele „Petresti‖, astfel: 
 

- Localitatea Tureni – se va cupla conducta existenta ce alimenteaza rezervorul existent 
V=300mc, la conducta de aductiune PEID, PN16, De 180 mm; 

- Localitatea Ceanu Mic – se va cupla reteaua de distributie proiectata la conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 110 mm; 

- Localitatea Micesti – se va cupla reteaua de distributie proiectata la conducta de aductiune 
PEID, PN10, De 125 mm; 

- Localitatea Comsesti – se va cupla reteaua de distributie proiectata la conducta de 
aductiune PEID, PN10, De 140 mm; 

 

Pentru retelele de distributie apa potabila din UAT Tureni au fost propuse urmatoarele 

investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Tureni- L= 8808.01m 

 Statie de pompare apa potabila loc. Tureni - 1buc 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Ceanu Mic - L= 6849.65m 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Comsesti - L= 5,029.56m 

 Statie de pompare apa potabila loc. Comsesti - 3 buc 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Martinesti - L= 4054.80m 
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 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Micesti - L= 11690.81m    

 Statie de pompare apa potabila loc. Micesti -1 buc 

 
 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatile comunei Tureni s-a facut in conformitate cu  
NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea 
cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
 
TURENI 
 
Localitatea Tureni este alimentata din rezervorul existent, V= 300 mc, amplasat in localitatea Aiton. 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 1158 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 8.92 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 12.0/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Tureni, care are o populatie de 1158 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori in caz de incendiu, s-a prevazut o statie de 
pompare, SP1 Tureni, amplasata pe reteaua de distributie pe strada 8, echipata cu 1+1 pompe, Q 
= 7.0 l/s, H = 16 mCA:  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm.  
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 314 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

CEANU MIC 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 479 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 3.78 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 8.40/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Ceanu Mic, care are o populatie de 479 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  
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Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 281 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-au prevazut 2 vane 
de reducere de presiune, amplasate astfel: 

Tabel 9.1-25 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae153 63 40 

2 CVRP2 Ae119 45 14 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
MICESTI 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 305 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 3.36 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 8.10/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Micesti, care are o populatie de 425 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 362 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Pentru asigurarea unei presiuni de minim 12 mCA, in toate punctele retelei, s-a prevazut o statie 
de pompare apa potabila SP1-Micesti, echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.0 l/s, H = 
32 mCA, ce va fi amplasata pe strada 1.La incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-au prevazut 3 vane 
de reducere de presiune, amplasate astfel: 
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Tabel 9.1-26 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae206 63 40 

2 CVRP2 Nod_Ae33 70 34 

3 CVRP3 Ae71 73 49 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  

 

COMSESTI 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 305 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 2.43 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 7.45l/s.  

La dimensionarea localitatii Comsesti s-a tinut cont si de debitul de dimensionare al localitatii 
Martinesti, Q=3.74l/s, ce va fi alimentata prin cuplarea retelei de distributie la reteaua localitatii 
Comsesti. 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Comsesti, care are o populatie de 305 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, s-au prevazut trei statii de pompare, SP1 
Comsesti, SP2 Comsesti, SP31 Comsesti, amplasate pe reteaua de distributie, cu urmatoarele 
caracteristici:  

- SP1 Comsesti  : echipata cu 1+1 pompe, Q = 3.0 l/s, H = 38 mCA. La incendiu vor intra in 
functiune ambele pompe;  

- SP2 Comsesti  : echipata cu 1+1 pompe, Q = 3.0 l/s, H = 22 mCA. La incendiu vor intra in 
functiune ambele pompe; 

- SP3 Comsesti  : echipata cu 1+1 pompe, Q = 3.0 l/s, H = 26 mCA. La incendiu vor intra in 
functiune ambele pompe. 

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 167 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 
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MARTINESTI 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 473 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 3.74 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 8.37/s.  

Localitatea Martinesti va fi alimentata prin cuplarea retelei de distributie la reteaua localitatii 
Comsesti. 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Martinesti, care are o populatie de 473 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 172 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Extinderea retelei de distributie apa potabila in comuna Tureni, presupune executia mai multor 
subtraversari de drum national, drum judetean si cursuri de ape astfel: 

Tabel 9.1-27 Subtraversari/supratreversari necesare pe traseul retelelor de distributie apa 
potabila din comuna Tureni 

Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum national  DN1 (SDN1 Km 458 + 913 m) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de alimentare cu apa din PEID De 110 
mm in tub de protectie din OL, De 273,1 x 7,1 mm  

m 32.00 

Subtraversare drum national DN1 (SDN2 Km 458 + 371 m) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de alimentare cu apa din PEID De 110 
mm in tub de protectie din OL, De 273,1 x 7,1 mm 

m 24.00 

Subtraversare drum judetean  DJ103G (SDJ 3) cu foraj orizontal dirijat 
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, De 110 mm in tub de 
protectie din OL, De 273 x 7,1 mm, L=6,20 m 

m 7.00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ 4) cu foraj orizontal dirijat 
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, De 110 mm in tub de 
protectie din OL, De 273 x 7,1 mm, L=6,90 m 

m 7.00 

Subtraversare Parau Micus (SR1) prin sapatura deschisa cu conducta 
de distributie apa potabila din PEID De 110 mm, in tub de protectie din 
OL 273x7,1 mm, L=15,80 m 

m 16.00 

Subtraversare Parau Micus (SR2) prin sapatura deschisa cu conducta 
de distributie apa potabila din PEID De 110 mm, in tub de protectie din 
OL 273x7,1 mm, L=10,80 m 

m 11.00 
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Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Parau Micus (SR3) prin sapatura deschisa cu conducta 
de distributie apa potabila din PEID De 110 mm, in tub de protectie din 
OL 273x7,1 mm, L=14,30 m 

m 14.30 

Subtraversare Parau Micus (SR4) prin sapatura deschisa cu conducta 
de distributie apa potabila din PEID De 110 mm, in tub de protectie din 
OL 273x7,1 mm, L=9,60 m 

m 9.60 

Supratraversare dubla Lacul Martinesti Paraul Racilor (SPR2) prin 
prindere de pod existent cu conducta de distributie apa potabila din 
PEID PN10, De 110 mm in tub de protectie din PEID PN10, De 315 
mm, conducta de refulare apa uzata menajera din PEID PN10 De90 
mm in tub de protectie din PEID PN10, De 315 mm, L = 25 m 

m 25.00 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  

Tabel 9.1-28 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa UAT Tureni 

Nr. 

Crt. 

Descriere U.M. Cantitate Costuri de investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Tureni      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 8808.01 
694,488.92 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 74,394.80 

Localitatea Ceanu Mic      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 6849.65 
580,359.51 

Localitatea Comsesti      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 5029.56 
389,851.89 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 3 157,682.90 

Localitatea Martinesti      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 4054.80 
334,692.45 

Localitatea Micesti      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 11690.81 
891,890.14 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 52,560.97 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 
 

9.1.1.1.12 Retea de distributie UAT Calarasi, localitatea Bogata 
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Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna 
Calarasi, prin prezentul proiect sunt propuse extinderi ale retelei de distributie apa potabila din 
localitatea Bogata.  
Sursa de apa a localitatii Bogata este reprezentata de sursa sistemului de apa din municipiul 
Turda.  
In prezent la Uzina de apa Turda Veche exista o statie de pompare apa potabila cu hidrofor, ce 
pompeaza apa spre Bogata. Echipamentul de pompare este amplasat in cabina unui put forat 
dezafectat. 
Prin proiect se prevede reabilitarea SP Bogata, ceea ce include o constructie noua ce va fi 
echipata cu un grup de pompare cu urmatoarele caracteristici Qp=15l/s, H=37mCA. 
Alimentarea cu apa a statiei de pompare se va face din conducta PAFSIN, PN10, Dn600mm, 
reabilitata pe strada Bogata din municipiul Turda.  
In incinta uzinei de apa Turda Veche exista in prezent un camin de vane, amplasat pe conducta 
existenta Dn600mm, camin in care sunt facute mai multe cuplari de conducte, inclusiv cuplarea 
conductei de aspiratie a statie de pompare Bogata. O data cu reabilitarea conductei Dn600mm se 
va reabilita si acest camin, inclusiv instalatia hidraulica interioara. 
Conducta de refulare de la statia de pompare Bogata, se va conecta la conducta de apa, din PEID, 
De 160 mm, de pe strada Bogata din municipiul Turda, ce va transporta apa spre localitatea 
Bogata. 
 
Rezerva de apa pentru incendiu se asigura din rezervorul de apa aflat in incinta uzinei de apa 
Mihai Viteazu.  
 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din localitatea Bogata au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L=1236.35m 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru localitatea Bogata s-a facut in conformitate cu  
NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea 
cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un numar estimat de 1099 locuitori si un debit specific de 110 l/om,zi.  

Reteaua de distributie a apei potabile s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si 
NP-133/2011, pentru debitul Qdim = 8.04 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 11.38l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Bogata, care are o populatie de 1099 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, pe zona cu extinderi, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de 
minim 7 mCA, in conditiile in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 40 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 
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Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Indicatorii tehnici ai investitiei  

Tabel 9.1-29 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Calarasi  

                 

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Bogata      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 1236.35 78,144.55 

  Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
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9.1.1.2 Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii  

 
Din analiza situatiei existente si din rezultatele analizei de optiuni, a rezultat fezabila adoptarea 
urmatoarei optiuni majore pentru sistemul de alimentare cu apa Campia Turzii: Suplimentare prin 
reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare 
Pentru asigurarea surselor de apa conforme in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. s-a 
adoptat suplimentarea prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, optiune 
ce  presupune urmatoarele lucrari: 

 Reabilitarea si reactivarea surselor aflate in prezent in conservare: Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana 

 Executie Statii de Tratare pentru fiecare sursa reactivata; 

 Executie conducte de aductiune (transport apa potabila) de la statiile de tratare catre 

Turda, Campia Turzii si catre localitatile cu sisteme neconforme, inclusiv rezervoare de 

inmagazinare si statii de pompare intermediare. 

 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, configurat pentru a fi implementata solutia de 
mai sus, este alcatuit dupa urmatoarele figuri: 
 
 

Masura de suplimentare a surselor de alimentare cu apa si de suplimentare a debitelor de apa 
potabila raspunde necesitatii de a reduce riscurile climatice  prognozate generate de cresterea 
temeperaturii medii anuale,  cresterea temperaturilor extreme si seceta asupra surselor existente 
(de suprafata si subterane) si asupra sigurantei  furnizarii apei potabile avand in vedere cerinta de 
apa.  

Astfel, conform analizei riscurilor si masurilor de adaptare identificate prezentata in sectiunea 
12.5.5.1. au fost identificate urmatoarele masuri investitionale necesare astefel incat proiectul sa 
fie rezilient la schimbarile climatice: 

 Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa 
 Asigurarea unui debit corespunzator de apa, conform cerintelor (prin asigurarea de surse 

sulimentare si reabilitarea partiala a retelelor) 
 Constructia/reabilitara rezervoarelor de stocare apa potabila  
 Introducere contoare  masurare apa la utilizatorii noi. 

 
De asemenea, pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbarile climatice, in conformitate cu 
masurile de adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiilor de tratare se vor asigura 
urmatoarele dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul 
statiilor de tratare Poiana si Calarasi  

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
 statiile de tratare vor fi imprejmuite, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 

sanitara 
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In SZA Campia Turzii se propun urmatoarele investitii: 
Reabilitari: 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 75443.44 m 

 Aductiune: 30313.82 m 

 Rezervoare înmagazinare: 3 buc 

 Statii de pompare aductiune:1 buc 

 Puturi: 13 buc 

 Sursa subterana: 2 buc 
Extinderi 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 161632.82 m 

 Aductiune: 131202.76 m 

 Rezervoare înmagazinare: 5 buc 

 Statii de tratare apa: 4 buc 

 Statii de pompare: 31 buc (74) 

 Statii de clorinare: 2 buc75 

 SCADA – 1 buc 

                                                
74

 18 statii de pompare pe retea si 13 statii de pompare pe aductiune 

75
 La care se adauga 4 statii de clorinare ce sunt in interiorul statiilor de tratare si nu intra in indicator. 
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Figura 9-10 - Schema tehnologica sistem  zonal de alimentare cu apa Campia Turzii 
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Figura 9-11 - Schema aductiunii pentru localitatile din nord-estul ariei de operare a Companiei de Apa Aries Turda 
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9.1.1.2.1 Sursa de apa 

 
Sistemul zonal de alimenatre cu apa Campia Turzii este alimentat din sursa de suprafata 
―Hasdate‖ si sursele subterane Calarasi si Poiana. In programul POS Mediu 2007-2013 s-a 
reabilitat statia de tratare Hasdate. 
Capacitatea sursei existente, aflate in functiune in prezent, nu acopera necesarul de debit pentru 
sistemul zonal propus.Pentru asigurarea necesarului de apa este necesara reabilitarea surselor 
existente Calarasi si Poiana. 
 
Tabel 9.1-30 Debite sursa de apa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din informatiile furnizate de Beneficiar si de studiul hidrogeologic, capacitatea sursei Hasdate se 
diminueaza in unele perioade ale anului, existand perioade cand apa are o calitate ce impiedica 
folosirea sursei. 
Conform studiului hidrogeologic debitul minim asigurat de sursele existente este 54,02 l/s. 
 
Prin prezenta investitie se vor reabilita sursele de apa Calarasi si Poiana. 
 
Sursa subterana de apa Calarasi este situata la 3 km de orasul Campia Turzii. 
Terenul pe care este amplasat frontul de captare se afla in intravilanul orasului Campia Turzii, este 
proprietate publica a orasului si se afla in administrarea Consiliul Local Campia Turzii. 
Terenul se afla in perimetrul construibil, avand categoria de folosinta: „curti – constructii‖. Terenul 
are acces la caile de comunicatie rutiera si poate fi racordat la reteaua de apa si energie electrica. 
Terenul se afla in vecinatatea drumului national Aiud-Cluj. 
Terenul este identificat prin: incheiere nr 4423/17.03.2099, extras de carte funciara nr. 10682. 
Amplasamentul terenului este evidentiat in planul anexat prezentei documentatii (plan de PLAN 
GENERAL ADUCTIUNE APA POTABILA N-E scara 1:10.000). 
 
Avand in vedere continutul de nitrati din apa bruta provenita din sursa Calarasi, se propune 
utilizarea partiala a acesteia, si anume preluarea a 50 % din debitul maxim, respectiv 77.5 l/s, si 
realizarea unei statii de denitrificare pentru 50 % din debitul preluat, respectiv pentru 38.75 l/s.  
Pentru reabilitarea si punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa subterana 
„‟Calarasi „‟ sunt necesare urmatoarele lucrari principale : 

Captare : 
- Inspectarea drenului existent; 
- Decolmatarea drenului existent / inlocuirea partiala; 
- Reabilitarea caminelor; 
- Reabilitarea ecranului din beton armat; 

 
Sursa subterana de apa Poiana este amplasata in partea de Sud-Est a municipiului Turda, la circa 
1 km de cartierul Poiana. Sursa consta intr-un dren, avind lungimea de 350 m si un front de 
captare alcatuit din 16 puturi. 

Denumire 
sursa 

Capacitate 

autorizata 

[l/s] 

Capacitate 

existenta 

[l/s] 

Capacitate 

sursa 

necesara 

[l/s] 

Hasdate 300 21.3 

196.58 Poiana 25 25 

Calarasi 155 90 

Total 480 136.3 196.58 
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Frontul de captare alcatuit din puturi este in conservare, puturile nu sunt echipate. 

Terenul pe care este amplasat frontul de captare se afla in intravilanul orasului Turda, este 
proprietate publica a orasului, aflata in administrarea Consiliul Local Turda. 
Terenul se afla in perimetrul construibil, avand categoria de folosinta: „curti – constructii‖. Terenul 
are acces la caile de comunicatie rutiera si poate fi racordat la retea de apa si energie electrica. 
Terenul se afla in vecinatatea drumului national Aiud-Cluj. 
Terenul este identificat prin: incheiere nr 4423/17.03.2099, extras de carte funciara nr. 10682. 
Amplasamentul terenului este evidentiat in planul anexat prezentei documentatii (plan de PLAN 
GENERAL ADUCTIUNE APA POTABILA N-E 1:10000). 
Se propune renuntarea la frontul de captare alcatuit din puturi si reabilitarea drenului existent de 
captare pe toata lungimea frontului, precum si extinderea statiei de tratare pentru a face fata 
intregului debit captat. 
Avand in vedere continutul de nitrati din apa bruta provenita din drenul de captare Poina, se 
propune tratarea a 25% din debit prin denitrificare si dezinfectarea finala amestecului de apa bruta 
si tratata.  
 
  
Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa Poiana sunt necesare urmatoarele lucrari 
principale : 
 

Captare : 
- Realizarea unui nou dren pe o lungime de 1120 m, prevazut cu 16 camine de 

vizitare; 
- Camin de colectare; 

- Statie de pompare, echipata cu 2 grupuri de pompare, alcatuite din 1+1 pompe avind Q = 
120 mc/h, H = 65 mCA si, respectiv 2+1 pompe avind Q = 180 mc/h, H = 65 mCA; in 
conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica 
ridicata. 

Masura de suplimentare a surselor de alimentare cu apa si de suplimentare a debitelor de apa 
potabila raspunde necesitatii de a reduce riscurile climatice  prognozate generate de cresterea 
temeperaturii medii anuale,  cresterea temperaturilor extreme si seceta asupra surselor 
existente (de suprafata si subterane) si asupra sigurantei  furnizarii apei potabile avand in 
vedere cerinta de apa.  

Avand in vedere masurile de adaptare necesare si in urma realizarii analizei de optiuni (Cap. 8 
Analiza de optiuni) in care fiecare optiune a fost analizata si din punct de vedere al riscurilor 
climatice,  urmatoarea masura integrata in proiect asigura o rezilienta cat mai mare la 
schimbarile climatice:   

 reabilitarea surselor subterane  existente Calarasi si Poiana. 
 

9.1.1.2.2 Tratare apa si gospodarii de apa 

 
Investitiile propuse aferente tratarii si gospodariilor de apa din cadrul Sistemului Zonal de 
Alimentare cu Apa Campia Turzii, sunt: 

- 2 statii noi de tratare 
- 1 statie noua de clorinare 
- Rezervor nou Tritenii de Sus 2 x 600 mc 
- Rezervor nou Viisoara 700 mc 
- Rezervor nou Urca 200 mc 
- Rezervor nou „Calarasi” 5000mc 
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- Reabilitare rezervor existent „Calarasi” 5000mc 
 
 
Tratare apa 
 
Pentru tratarea apei brute provenita din sursa Calarasi se impune realizarea unei statii de 
clorinare cu clor gazos noua, si realizarea unei instalatii de dedurizare/denitrificare – pentru 
tratarea a 50 % din debit, respectiv 38.75 l/s = 140 mc/h; 
Statia de Tratare aferenta sursei subterane Calarasi va fi dotata cu sistem de automatizare. 

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza:  

- Influent in statia de tratare; 
- Debit de apa potabila spre rezervoare; 

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii:   
- Rezervoare inmagazinare; 
- la toate statiile de pompare; 
 

Masuratori analitice  

- Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii apei brute 
si apei tratare. Dispozitivele sunt prezentate mai jos:  
La intrare: 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
La iesire 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
- Clor rezidual 

Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbatile climatice, in conformitate cu masurile de 
adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de tratare se vor asigura urmatoarele 
dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul statiei 
de tratare 

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
 statia de tratare va fi imprejmuita, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 

sanitara 

 

Avand in vedere continutul de nitrati din apa bruta provenita din drenul de captare Poiana, se 
propune tratarea a 25% din debit prin denitrificare si dezinfectarea finala amestecului de apa bruta 
si tratata.  
Prin prezenta investitie se va prevedea o statie de clorinare noua, cu clor gazos si realizarea unei 
instalatii de dedurizare / denitrificare – pentru tratarea a 25 % din debit, respectiv 33.4 l/s = 120 
mc/h; 
Statia de Tratare aferenta sursei subterane Poiana va fi dotata cu sistem de automatizare. 
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Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza:  
- Influent in statia de tratare; 
- Debit de apa potabila spre rezervor; 

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii:   
- Rezervoare inmagazinare; 
- La toate statiile de pompare ; 

 
Masuratori analitice  

- Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii apei brute 
si apei tratare. Dispozitivele sunt prezentate mai jos:  
La intrare: 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
La iesire 
- pH 
- temperatură 
- turbiditate 
- NO3 
- Clor rezidual 

Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbatile climatice, in conformitate cu masurile de 
adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de tratare se vor asigura urmatoarele 
dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 realizarea unui sisteme adecvat de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul statiei 
de tratare 

 spatii de depozitare in siguranta a  substantelor chimice 
 echipamentele statiei de tratare vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care 

asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   
 statia de tratare va fi imprejmuita, respectandu-se dimensionarea zonei de protectie 

sanitara 
 
 
Rezervoare apa 
 
Pentru punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa subterana ‗‘Calarasi ‗‘ sunt 
necesare urmatoarele lucrari:  

- Realizarea unui rezervor nou de 5000mc pe amplasament, inclusiv instalatiile aferente si 
integrarea noului rezervor in sistemul de alimentare cu apa Calarasi; 

- Reabilitarea rezervorului existent de 5000mc aflat in operare si inlocuirea instalatiilor 
aferente acestuia ; 

- Realizarea unei statii de clorinare pentru reclorinarea apei tratate din cele trei surse, pentru 
asigurarea concentratiei de 0.5 mg/l la iesirea spre retea; 
 

De asemenea, in cadrul sistemului zonal sunt necesare urmatoarele facilitati de inmagazinare: 
- Rezervor nou Tritenii de Sus 2 x 600 mc 
- Rezervor nou Viisoara 700 mc 
- Rezervor nou Urca 200 mc 
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Pentru asigurarea concentratiei de 0.5 mg/l la iesirea spre retea si prevede o statie de clorinare 
noua la rezervoarele Tritenii de Sus. 
 
Statii de pompare 
 
Reabilitarea statiilor de pompare SP1 si SP2 din cadrul sursei de apa Calarasi presupune 
demontarea si inlocuirea pompelor si a instalatiilor aferente, cu cate 2 grupuri de pompare alcatuite 
din 1+1 pompe avand Q = 70 mc/h, H = 25.0 mCA si respectiv, 1+1 pompe avand Q = 70 mc/h si 
H = 10.0 mCA. in conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta 
energetica ridicata. 

 

9.1.1.2.3 Aductiuni de apa 

 
Investitiile propuse aferente aductiunii de apa din cadrul Sistemului Zonal de Alimentare cu 
Apa Campia Turzii, sunt: 

- Reabilitare conducte de aductiune - 16881.18m 
- Conducte noi de aductiune – 38946.25 m 

 
Din analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentru consumatorii din aria de 
operare a Companiei de Apa Aries S.A. a rezultat fezabila adoptarea optiunii: Suplimentare debit la 
sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in conservare, concomitent cu 
Suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori prin reabilitarea partiala a retelelor de 
alimentare cu apa. 
Masura investitionala de reabilitare partiala a aductiunilor raspunde nevoilor de adaptare la 
schimbarile climatice, avand in vedere riscurile generate de cresterea temperaturilor medii anuale, 
a temperaturilor extreme si de seceta, in conformitate cu rezulatele evaluarii riscurilor climatice si a 
masurilor de adapatare identificate  in sectiunea  12.5.5.3 Masuri de adpatare la schimbarile 
climatice. De asemenea prin reabilitatea aductiunilor se asigura utilizarea eficienta a resurselor de 
apa, in contextul schimbarilor climatice, in canformitate cu obiectivul, Strategiei privind schimbarile 
climatice. 
 
In cadrul Sistemului Zonal De Apa Campia Turzii au fost propuse reabilitari ale conductelor de 
aductiune, astfel: 
 
 
Aductiuni aferente sursei de suprafata Hasdate 
Transportul apei brute de la sursa de suprafata Hasdate la statia de tratare Turda Veche se face 
printr-o conducta de aductiune PREMO, OL, Dn 600 mm, cu lungime L = 9.103 m.  
De la statia de tratare Turda Veche apa este pompata in rezervorul existent 5000 mc de la 
gospodaria de apa existenta la sursa Calarasi printr-o conducta de aductiune PREMO, OL, Dn 600 
mm ce se va reabilita prin inlocuire cu conducte din PAFSIN SN10000 PN10, Dn 600 mm. 
 
Aductiuni aferente sursei subterane Poiana 
 
Conducta de aductiune apa potabila Dn 250 mm, L=800m, de la statia de tratare existenta la sursa 
de suprafata Poiana, se conecteaza in prezent la conducta de aductiune existenta PREMO Dn600 
mm, ce transporta apa potabila de la statia de tratare Turda Veche la gospodaria de apa Calarasi. 
 
Datorita gradului avansat de uzura al conductei de aductiune din PREMO Dn 600 mm, de la Statia 
de tratare Turda Veche la gospodaria de apa Calarasi, aceasta se va reabilita prin inlocuirea cu 
conducte din PAFSIN SN10000 PN10, Dn 600 mm, L=13026.05m. 
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Lucrarile de reabilitare includ inclusiv cuplarea aductiunii existente Dn 250 mm, la aductiunea noua 
PAFSIN SN10000 PN10, Dn 600 mm. 
 
In prezent alimentarea cu apa a municipiului Campia Turzii se face printr-o conducta de aductiune 
PREMO Dn600mm, ce transporta apa de la rezervorul V=5000mc, existent in incinta sursei 
Calarasi, la statia de pompare existenta SP Baritiu. 
 
Prin prezentul proiect se propune reabilitarea aceste conducte de aductiune, prin inlocuire cu 
conducte din PAFSIN PN10 SN10000  Dn600mm, L=3855.13m 
 
Lungimea totala a conductelor de aductiune reabilitate este de 16881.18 m. 
 
Aductiuni nou proiectate 
 
Lungimea totala a conductelor de aductiune noi este de 38946.25 m. 
 
Pentru alimentarea localitatilor Calarasi si Calarasi-Gara aferente UAT Calarasi, alimentarea cu 
apa se face din rezervoarele „Calarasi‖ prin intermediul aductiunii existente PEID De200mm. 
UAT Viisoara se alimenteaza in prezent din rezervoarele „Calarasi‖ prin intermediul aductiunii 
existente ce alimenteaza municipiul Campia Turzii si a retelei de distributie existente in Campia 
Turzii, la care este cuplata conducta  de aductiune pentru Viisoara. 
 
Prin prezentul proiect, din rezervoarele „Calarasi‖ s-a prevazut o conducta de aductiune noua, ce 
va alimenta localitatile aferente UAT Luna. Debitul de dimensionare pentru aceasta aductiune este 
Q=41.34 l/s; 
 
Avand in vedere ca localitatea Luncani-UAT Luna va fi alimentata prin bransarea retelei de 
distributie la conducta de aductiune, fara rezervor intermediar, pentru verificarea conductei de 
aductiune s-a luat in calcul ipoteza aparitiei unui incendiu simultan de 5 l/s, in localitatea Luncani. 
Verificarea aductiunii la functionarea in caz de incendiu s-a facut astfel incat in cazul producerii 
incendiului in localitatea Luncani, sa fie asigurata presiunea minima necesara pentru alimentarea 
celor trei localitati. Debitul de verificare in acest caz este Q=43.1 l/s. 
Presiunea necesara in conducta de aductiune va fi asigurata de statia de pompare SP Luna, ce va 
fi amplasata la rezervoarele „Calarasi‖. Statia de pompare SP Luna va fi echipata cu converizor de 
frecventa si va avea urmatoarele caracteristici: Q=43.1 l/s; H=40 m. 
 
In localitatea Luna, conducta de aductiune noua se va conecta cu conducta de aductiune existenta 
De160 mm, ce alimenteaza rezervorul de inmagazinare existent, V=200 mc. Sursa existenta se va 
abandona, iar gospodaria existenta se va utiliza in continuare. 
In localitatea Luncani, conducta de aductiune noua se va conecta cu reteaua de distributie 
proiectata in aceasta localitate . 
In localitatea Gligoresti, conducta de aductiune noua se va conecta cu conducta de distributie ce 
pleaca de la gospodaria de apa existenta. 
 
Conducta de aductiune noua, aferenta UAT Luna va avea lungimea Ltot =14723.62 si va fi din 
PEID PE100 RC PN10, cu diametre De125 mm, De180 mm, De 280 mm, astfel: 
 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De125 mm, L= 2821.73m 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De180mm, L= 6420.18m 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De280 mm, L= 5481.71m 

 
Pentru alimentarea cu apa a localitatilor aferente UAT Tritenii de Jos s-a adoptat optiunea 
executiei a doua rezervoare de inmagazinare apa potabila 2 x 600 mc, amplasate in UAT Tritenii 
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de Jos si vor fi alimentate din sursele de apa reabilitate Poiana si Calarasi, prin intermediul 
conductei de aductiune proiectata, ce se va conecta la reteaua de distributie apa potabila de pe 
strada Laminoristilor, municipiul Campia Turzii. 
Debitul de dimensionare pentru aceasta aductiune este Q=23.98 l/s. 
Presiunea disponibila in reteaua de distributie de pe strada Laminoristilor din Campia Turzii, in 
punctul de bransare al aductiunii, luata in calcul la dimensionarea conductei de aductiune, este 34 
mCA. 
Avand in vedere presiunea in punctul de bransare, cota terenului in punctul de bransare si cota de 
teren la rezervoarele de inmagazinare, in urma dimensionarii hidraulice a rezultat necesitatea 
amplasarii a doua statii de pompare apa potabila, SP1 Tritenii de Jos,  amplasata in localitatea 
Viisoara, si SP2 Tritenii de Sus, amplasata in localitatea Urca, cu urmatoarele caracteristici: 
 

- Statie de pompare apa potabila proiectata SP1 Tritenii de Jos: Q=23.98 l/s; H=65 m; 
- Statie de pompare apa potabila proiectata SP2 Tritenii de Jos: Q=23.98 l/s; H=136 m; 

 
Localitatile ce vor fi alimentate din rezervoarele „Tritenii de Jos‖ sunt: Tritenii de Jos, Tritenii de 
Sus, Tritenii Hotar, Clapa, Colonia, Padureni. . In conformitate cu obiectivele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice, se vor 
achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 
 
Conducta de aductiune aferenta UAT Tritenii de Jos va avea lungimea Ltot = 24222.63 m si va fi 
din PEID PE100 RC PN10 si PN16 cu diametre De125 mm, De140 mm, De 250 mm si FONTA 
PN40, Dn 250 mm, astfel: 
 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De125 mm, L= 1220.24m 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De140mm, L= 970.88m 

- Conducta de aductiune, PEID PN10 De250 mm, L= 10794.69m 

- Conducta de aductiune, PEID PN16 De125mm, L= 1778.73m 

- Conducta de aductiune, PEID PN16 De250 mm, L= 2586.96m 

- Conducta de aductiune, FONTA PN40 Dn200 mm, L= 6871.13m; 

 
Avand in vedere presiunile rezultate in urma calculului hidraulic, in punctele de conexiune cu 
retelele de distributie din localitatile Colonia, Padureni si Tritenii de Jos,  se prevad  3 vane de 
reducere de presiune, astfel: 
 

Tabel 9.1-31 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune amplasate pe 
conducta de aductiune apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

 DN 
[mm] 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 4 5 

1 CVRP1 50 88 22 

2 CVRP2 100 54 14 

3 CVRP3 150 125 54 

 

Amplasarea conductelor se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului sau 
langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de 
canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997. Adancimea de pozare a 
conductelor de aductiune va fi in medie de 1.50 m.  
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Pe traseul conductei de aductiune s-au prevazut camine de vane in principalele noduri ale acesteia 
precum si in lungul acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri 
de avarie.   
De asemenea s-au prevazut camine de golire in punctele joase de pe profilul aductiunii si ventile 
de aersire in punctele inalte. Ventilul de aerisire are dublu rol: de a evacua aerul care se 
colecteaza in punctele inalte de pe traseu si totodata permite patrunderea din exterior a aerului in 
conducta, in cazul golirii conductei si producerii vacuumului la loviturile hidraulice. 
Pe traseul aductiunii, la coturi, se prevad masive de ancoraj din beton simplu. Masivele se vor 
turna avand cofraj terenul viu pe latura de sprijin. 
 
 
Monitorizare debite 
In fiecare punct de cuplare la reteaua publica, se prevede pe conducta de aductiune o vana de 
reglare debit, in scopul reglarii debitului maxim ce va fi distribuit in fiecare localitate. Debitul maxim 
va fi debitul orar maxim al fiecarei localitati. 
De asemenea inainte de fiecare punct de bransare a localitatii se va monta un camin de 
monitorizare debit. 
 
Camine monitorizare debit la extinderea aductiunii pentru sistemul Campia Turzii 
29.CDb29_PEID De 250 – SP Campia Turzii catre Tritenii de Jos 
30.CDb30_ FONTA De 200 – SP Urca catre Tritenii de Jos 
31.CDb31_ PEID De 140 – rezervoare Triteni 
32.CDb32_ PEID De 250 – rezervoare Triteni 
33.CDb33_ PEID De 125 – Tritenii de Jos 
34.CDb34_ PEID De 125 – Colonia 
35.CDb35_ PEID De 280 – rezervor Calarasi 
36.CDb36_ PEID De 180 – Luna 
37.CDb37_ PEID De 180 – Luncani 
38.CDb38_ PEID De 180 – Gligoresti 
 
Conductele de aductiune reabilitate si noi, aferente sistemului zonal de alimentare cu apa Campia 
Turzii urmaresc urmatoarele trasee: 

 
1. Reabilitare aductiune apa ST Campia Turzii - Rez. Calarasi (in limita UAT Turda) 
-Str. Bogata, str. Calea Monumentului, str. Mihai Viteazu, str. Campia Cristisului 
-Drum de exploatare intre strada Campia Cristisului si limita UAT Turda 
 
2. Reabilitare aductiune apa ST Campia Turzii - Rez. Calarasi (in limita UAT Campia Turzii) 
-Drum de exploatare limita UAT Campia Turzii si strada Republicii 
-Str. Aurel Vlaicu intersectie str. G.Baritiu- DC62 
-DC62 pina la limita UAT Campia Turzii 
 
3. Reabilitare aductiune apa ST Campia Turzii - Rez. Calarasi (in limita UAT Luna) 
-DC62 pina la rezervoare Calarasi aflate  in interiorul sursei Calarasi (domeniul companiei CAA) 
- In interiorul sursei Calarasi (domeniul companiei CAA) 
 
4. Reabilitare aductiune apa Rez. Calarasi – Mun. Campia Turzii (in limita UAT Luna) 
- In interiorul sursei Calarasi (domeniul companiei CAA) 
- rezervoare Calarasi aflate  in interiorul sursei Calarasi (domeniul companiei CAA) pana la DC62 
 
5. Reabilitare aductiune apa Rez. Calarasi – Mun. Campia Turzii (in limita UAT Campia 
Turzii) 
-DC62 pana la intrarea in Campia Turzii 
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6. Extindere aductiune apa Rez. Calarasi - Luna (in limita UAT Calarasi) 
-DC 62 de la limita UAT Calarasi 
-De - drumuri de exploatare - (domeniu public comuna Calarasi) pina la limita UAT Calarasi 
 
7. Extindere aductiune apa Rez. Calarasi - Luna (in limita UAT Luna) 
-In interiorul sursei Calarasi (domeniul companiei CAA) 
-DC62 de la rezervoare Calarasi aflate pe domeniul companiei CAA pina la limita UAT Luna 
-De 481-De 457-De 456-De 454 
-Strazi intravilan localitate Luna (domeniu public comuna Luna) 
-De 72 pasune comuna Luna (domeniu public comuna Luna) 
-De 890 pina la De892 
-De 892 pasune comuna Luna (domeniu public comuna Luna) 
-Pasune comuna Luna pina la sursa Luncani (domeniu public comuna Luna) 
-De 859 pina la sursa Gligoresti (domeniu public comuna Luna) 
 
8. Extindere aductiune apa Campia Turzii - Tritenii de Jos (in limita UAT Campia Turzii) 
-Str. George Cosbuc intersectie cu str. Laminoristilor ( intravilan municipiul Campia Turzii) 
-DJ151C intre municipiul Campia Turzii si limita UAT Campia Turzii 
 
9. Extindere aductiune apa Campia Turzii - Tritenii de Jos (in limita UAT Viisoara) 
-DJ151C intre limita UAT Campia Turzii si Viisoara 
-Strazi in intravilanul localitatii Viisoara (dommeniul public comuna Viisoara) 
-DJ151C intre localitatea Viisoara si intersectie DC61 
-DC 61 si limita UAT Viisoara 
 
10. Extindere aductiune apa Campia Turzii - Tritenii de Jos (in limita UAT Tritenii de Jos) 
-Limita UAT Viisoara si DC 60 Triteni Hotar 
-Strazi din intravilanul comunei Tritenii de Jos (domeniu public comuna Tritenii de Jos) 
 
Paralelism de cale ferata pe traseul aductiunii: 
Traseul aductiunii care alimenteaza localitatile Calarasi si Luna este delimitat de drumul comunal 
DC62, drum paralel cu magistrala de cale ferata Campia Turzii – Turda, astfel ca distanta intre 
conducta de aductiune si calea ferata este de aproximativ 20m. Paralelismul cu calea ferata este 
definit astfel: 
- Paralelism cu linia CF Campia Turzii – Turda, pe partea dreapta, sensul de mers spre Turda, 

intre km 442+111 m si km 444+622 m, pe o lungime de 2605,00 m, cu conducta de aductiune 
apa potabila din PEID, PE100 PN10 De 180 mm. Conducta de aductiune apa potabila se afla 
pozata la distante cuprinse intre 19,00 m fata de axul liniei de cale ferata si 100,00 m fata de axul 
liniei de cale ferata, astfel conducta de aductiune apa potabila se afla atat in zona de siguranta 
cat si in zona de protectie a caii ferate. 

 
Tabel 9.1-32 Indicatori tehnici aferenti investitiilor ce deservesc Sistemul zonal de 
alimentare cu apa Turda 

Nr. 

Crt

. 

Descriere U.M

. 

Cantitat

e 

Costuri 

de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4 5 

SZA Turda      



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 720 / 1110 

Nr. 

Crt

. 

Descriere U.M

. 

Cantitat

e 

Costuri 

de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4 5 

1. Reabilitare sursa subterana: foraje de adancime medie buc. 13 
450,027.9

0 

2. 
Conducta de aductiune – conducta de legatura puturi - 
reabilitare 

m 1936.00 
68,778.94 

3. Statie de tratare noua buc. 2 945720.37 

4. Statie de clorinare noua76 buc. 3 
125,197.0

8 

5. Reabilitare statie de pompare apa potabila buc. 1 81,501.58 

6. Rezervoare de inmagazinare noi 
buc. 

1 
379,399.6

5 

7. Rezervoare de inmagazinare reabilitate 
buc. 

2 
125,298.0

0 

8. Dezvoltare si Extindere Sistem SCADA II ans. 1 
441,914.7

1 

 
Tabel 9.1-33 Indicatori tehnici aferenti investitiilor ce deservesc Sistemul zonal de 
alimentare cu apa  Campia Turzii 

Nr. Crt. Descriere 

 

U.M. Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

SZA Campia Turzii      

1. Reabilitare sursa subterana: reabilitare dren buc. 2 1,073,447.24 

2. Statie de clorinare noua77 buc. 3 587,398.78 

3. Statie de tratare noua buc. 2 705,359.60 

4. Rezervoare de inmagazinare noi buc. 4 1,173,850.93 

5. Rezervoare de inmagazinare reabilitate buc. 1 303,692.68 

 
Tabel 9.1-34 Indicatori tehnici aferenti conductei de aductiune ce deserveste Sistemul zonal 
de alimentare cu apa Turda  

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

                                                
76 2 din cele 3 sunt in cadrul statiilor de tratare. Valoarea acestoa se adauga valorii statiei de tratare pentru a 

obtine valoarea totala pentru statiile de tratare. 

77 Idem 19 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 721 / 1110 

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Conducte de aductiune  

1. Conducta de aductiune - extindere  m 92256.50     11,746,011.09 

2. Conducta de aductiune - reabilitare m 9684.70 1662814.129 

3. Statii de pompare apa potabila proiectate buc 10 1,435,903.67 

 
Tabel 9.1-35 Indicatori tehnici aferenti conductei de aductiune ce deserveste UAT Mihai 
Viteazu - localitatea Cornesti  
 

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Conducte de aductiune  

1. Conducta de aductiune - reabilitare m 1811.94 311103.205 

 

Tabel 9.1-36 Indicatori tehnici aferenti conductei de aductiune ce deserveste Sistemul zonal 
de alimentare cu apa  Campia Turzii 

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Conducte de aductiune  

1. Conducta de aductiune - reabilitare m 16881.18 3,230,782.55 

 

Tabel 9.1-37 Indicatori tehnici aferenti conductei de aductiune ce deserveste UAT Luna 

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Conducte de aductiune  

1. Conducta de aductiune - extindere  m 14723.62     1,763,006.26 

2. Statie de pompare apa potabila proiectata buc 1 
156,788.51     
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Tabel 9.1-38 Indicatori tehnici aferenti conductei de aductiune ce deserveste UAT Tritenii de 
Jos 

Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Conducte de aductiune  

1. Conducta de aductiune - extindere  m 24222.63     2,900,417.72 

2. Statie de pompare apa potabila proiectata buc 2 
313,577.02 

 

 

9.1.1.2.4 Retea de distributie UAT Campia Turzii 

 

 

Municipiul Campia Turzii beneficiaza de propriul sistem de alimentare cu apa.  

Necesarul de apa pentru alimentarea municipiului va fi asigurat de sursa existenta Hasdate si 

sursele reabilitate Poiana si Calarasi.  

Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Mun. Campia 

Turzii sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de distributie apa potabila. 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din municipiul Campia Turzii au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L=5492.71m 
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 Reabilitare retea de distributie apa potabila L=23333.57 m 

 Statii de pompare apa potabila  - 1 buc; 
 
Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru Municipiul Campia Turzii s-a facut in 
conformitate cu  NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: 
‖Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un numar estimat de 22274 locuitori si un debit specific de 110 l/om,zi.  
Reteaua de distributie a apei potabile s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si 
NP-133/2011, pentru debitul Qdim = 114.23 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este, Qv =  
106.96 l/s. 
 
La dimensionarea si verificarea retelei de distributie s-a luat in considerare si debitul sursa 
Qs=23.98l/s, aferent UAT Tritenii de Jos. Localitatile din acest UAT vor fi alimentate printr-o 
conducta de aductiune apa potabila noua, ce va fi bransata la conducta de apa existenta in 
municipiul Campia Turzii, la intersectia strazilor Laminoristilor si George Cosbuc.  
 
Presiunea minima ce trebuie asigurata in retea s-a considerat functie de inaltimea cladirilor de 
locuit, intre 12 mCA si 20 mCA, la functionare cu consum normal. 
In conformitate cu normativul NP-133/2011, verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-
a facut astfel incat in orice pozitie normata ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se 
asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile in care debitul necesar consumatorilor este 
diminuat cu 30 %. Debitul la care s-a facut verificarea este, Qv =  106.96 l/s.  
 
Reteaua de distributie apa potabila s-a verificat luand in calcul doua ipoteze: 
1.)  in cazul functionarii retelei pentru combaterea a 2 incendii simultane, iar debitul hidrantului 
exterior Qie = 10 l/s. Acest debit va fi asigurat la hidrantii de incendiu amplasati in zonele de 
blocuri. 
2.) in cazul functionarii retelei pentru combaterea a 4 incendii simultane, iar debitul hidrantului 
exterior Qie = 5 l/s. Acest debit va fi asigurat la hidrantii de incendiu amplasati in zonele cu locuinte 
rezidentiale individuale. 
De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea). 
 
Conductele vor fi din tuburi PEID PE100 RC PN 10, De 110 mm şi PAFSIN, SN10000, PN10 Dn 
400 mm si Dn 600 mm. 
 

Conductele sunt prevazute cu toate armaturile necesare unei bune functionari si anume vane (de 
sectionare, golire, aerisire) din fonta ductila, hidranti de incendiu, bransamente.  

Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut hidranti de 

incendiu. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la 

o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul. 

 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori se vor executa din conducte PEID PN 
10 PE80 De 25 mm, iar pentru locuintele colective sau institutiile cu nevoi speciale se vor folosi 
diametre superioare: De63mm, De110mm.  
 
Pe retelele extinse se prevad inclusiv camine de apometre, ce vor fi executate pe domeniul public, 
cat mai aproape de limita de proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la 
distanta cu modul radio, compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 724 / 1110 

 
Bransamentele vor fi din conducte PEID, PE80, astfel: 

- Bransamente noi: 108 buc; 
- Bransamente reabilitate: 1121 buc; 

 
Lucrarile de reabilitare a bransamentelor vor cuprinde inclusiv cuplarea la limita de proprietate a 

noului bransament cu bransamentul existent ce pleaca pe domeniul privat. 

 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Reabilitarea si extinderea retelei de distributie apa potabila din municipiul Campia Turzii, 
presupune executia mai multor subtraversari de cale ferata, astfel: 

Tabel 9.1-39 Subtraversari cu foraj orizontal dirijat cale ferata, necesare pe traseul retelelor 
de distributie apa potabila din Mun. Campia Turzii: 
 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M L (m) 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii-Turda 1+245 m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de alimentare cu apa 
potabila DN 400 din PAFSIN SN10000 PN10, in tub de 
protectie din OL, Dn 610x7.1 , L =11.58 m 

m 11.58 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii Strada Vasile Goldis 
Combinat Mechel - km 1+100 m) cu foraj orizontal dirijat 
pentru conducta de alimentare cu apa potabila ,De 110 mm in 
tub de protectie din OL, De 273.1x7.1 , L = 28.4m 

m 28.40 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii Strada Vasile Goldis 
Combinat Mechel - km 1+80 m) cu foraj orizontal dirijat pentru 
conducta de alimentare cu apa potabila De 110 mm in tub de 
protectie din OL, De 273.1x7.1 , L = 24.8 m 

m 24.80 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii Strada Vasile Goldis 
Combinat Mechel - km 1+59 m) cu foraj orizontal dirijat pentru 
conducta de alimentare cu apa potabila,De 110 mm in tub de 
protectie din OL, De 273.1 , L = 33.2 m 

m 33.20 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii Strada Vasile Goldis 
Combinat Mechel - km 1+20 m) cu foraj orizontal dirijat pentru 
conducta de alimentare cu apa potabila De 110 mm in tub de 
protectie din OL, De 273.1x7.1 , L = 26.9 m 

m 26.90 

Subtraversare cale ferata (Campia Turzii str. Nicolae Titulescu 
- Combinat Mechel - km 0+865m) cu foraj orizontal dirijat 
pentru conducta de alimentare cu apa potabila din PAFSIN 
SN10000 PN10 Dn 400 mm in tub de protectie din OL, De 
610x7.1 , L = 30.7 m 

m 30.70 

Supratraversare dubla parau (SPR2), cu conducta de 
distributie apa potabila din PEID RC De 110 mm si conducta 
de refulare apa uzata menajera din PEID RC De 90 mm, Ltot 
= 14.85 m 

m 14.85 

Subtraversare cale ferata (Magistrala Bucuresti-Cluj - km 
450+948 m) cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 

m 16.40 
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Denumire subtraversare / supratraversare U.M L (m) 

alimentare cu apa potabila DN 400 PAFSIN SN10000 PN10, 
in tub de protectie din OL, De 610x7.1 , L = 16.4 m 

           Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

Subtraversarea liniilor de cale ferata cu conducte care transporta lichide sub presiune se vor 

executa in conformitate cu STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – 

Prescriptii de proiectare‖. 

 

Statii de pompare apa potabila 

Datorita configuratiei terenului, pentru asigurarea unei presiuni de minim 7 mcA in toate nodurile 
retelei, pe strada Petrilaca, in nodul hidraulic Ae21, s-a prevazut o statie de pompare (SP 
Petrilaca) ce va fi echipata cu (1+1) pompe, cu caracteristicile Q1p=8.0 l/s, H=17 mCA, statie ce va 
functiona doar in caz de incendiu. 

Tabel 9.1-40 Caracteristicile tehnice ale statiilor de pompare sunt prezentate in tabelul de 
mai jos: 

Nr. 
Crt 

Nume 
statie 

Nr. de 
pompe 

Q1p 
(l/s) 

Hp P(KW) 
Convertizor 
frecv. 

N 
(rot/min) 

Locatie 
statie 

1 
SP 

Petrilaca 
(1+1)  8.0 17 3.0 Da 2900 

Str. 
Petrilaca 

  Sursa: Date prelucrate de consultant 

 

Statia de pompare Petrilaca va fi statie de pompare prefabricata subterana, complet utilata, in 
constructie monobloc din PVC/PTFE/ PEID/ PVDF/PA. 

 

Indicatorii tehnici ai investitiei  

Tabel 9.1-41 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din Municipiul Campia 
Turzii 

             

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Campia Turzii      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 5492.71 676,575.05 

2. Conducta de alimentare cu apa - reabilitare m 23333.57     3,282,361.36 

3. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 58,072.68 

      Sursa: Date prelucrate de consultant  
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9.1.1.2.5 Retea de distributie UAT Luna 

 

 
Figura 9-12 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Luna 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna Luna 
sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila.  
Intrucat retelele de distributie ale localitatilor Luna si Gligoresti deservesc toti locuitorii, se prevad 
extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea Luncani, unde reteaua existenta nu 
deserveste toti locuitorii. 
Alimentarea cu apa in localitatea Luncani se va face atat din rezervorul existent, dar si prin 
bransarea retelei de distributie extinsa la conducta de aductiune proiectata, ce transporta apa de la 
rezervoarele „Calarasi‖, UAT Campia Turzii.  
 

Pentru reteaua de distributie apa potabila din localitatea Luncani au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila L=3738.32 m 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatea Luncani s-a facut in conformitate cu  NP 
133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa 
si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: ‖Determinarea cantitatilor 
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 1602 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 13.30 l/s. Debitul de verificare luat in calcul este Qv = 
15.06/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Luncani, care are o populatie de 1602 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  
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Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Conductele utilizate vor fi din PEID PE 100 RC PN 10, De 110 mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 151 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Extinderea retelei de distributie apa potabila din localitatea Luncani, presupune executia mai 
multor subtraversari de drum national, astfel: 

Tabel 9.1-42 Subtraversari drum national prin foraj orizontal dirijat, necesare pe traseul 
retelei de distributie apa potabila din localitatea Luncani: 
 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 
(m) 

Subtraversare Drum National DN15 (SDN1 km17 + 391m)  
cu foraj orizontal dirijat pentru conducta  de distributie apa 
potabila PEID PN10 DE 110 mm, in tub de protectie din OL Dn 
273.1 x 7.1 mm 

m 15.2 

Subtraversare Drum National DN15 (SDN3 Km17 + 875m)  
cu foraj orizontal dirijat pentru conducta  de distributie apa 
potabila PEID PN 10 De 110 mm in tub de protectie din OL Dn 
273.1 x 7.1 mm 

m 14.3 

        Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Subtraversarea drumului national cu conducte care transporta lichide sub presiune se vor executa 

in conformitate cu STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii 

de proiectare‖. 

 

 

Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-43 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa din UAT Luna 
             

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Luncani      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 3738.32 293,415.26 

     Sursa: Date prelucrate de consultant  
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Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
 

9.1.1.2.1 Retea de distributie UAT Viisoara 

 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din Comuna 
Viisoara sunt necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila in localitatea Viisoara.  
 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 5568 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 39.23 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 38.96/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Viisoara, care are o populatie de 5568 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 10 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm, 
L=885.13m. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 4 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, s-a prevazut o statie de pompare, SP1 
Viisoara, amplasata pe reteaua de distributie,echipata cu 1+1 pompe, Q = 3.0 l/s, H = 30 mCA. La 
incendiu vor intra in functiune ambele pompe;  

 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-44 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa UAT Viisoara 

Nr. 

Crt. 

Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Viisoara      

1. 
Conducta de alimentare cu apa - 
extindere 

m 885.13 
49,531.55 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 51,948.55 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
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9.1.1.2.2 Retea de distributie UAT Tritenii de Jos 

 

 

Figura 9-13 – Sistem local de alimentare cu apa UAT Tritenii de Jos 
 
Pentru asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a intregii populatii din comuna Tritenii 
de Jos, sunt necesare extinderi ale retelelor de distributie apa potabila in localitatile Tritenii de Jos, 
Tritenii de Sus, Clapa, Colonia, Padureni si Hotar. 
 
Intrucat localitatile din comuna Tritenii de Jos sunt alimentate din puturi de mica adancime ce 
furnizeaza un debit insuficient pentru asigurarea debitului necesar in comuna, s-a adoptat optiunea  
executiei a doua rezervoare de inmagazinare apa potabila 2 x 600 mc, amplasate in UAT Tritenii 
de Jos, ce vor fi alimentate din sursele de apa reabilitate Poiana si Calarasi, prin intermediul 
conductei de aductiune proiectata, ce se va conecta la reteaua de distributie apa potabila de pe 
strada Laminoristilor, municipiul Campia Turzii. 
 
Localitatile comunei Tritenii de Jos vor fi alimentate din rezervoarele Tritenii de Jos, astfel: 

- loc. Padureni – se va conecta conducta de distributie apa potabila proiectata cu conducta 
de aductiune din PEID, PN10, De140mm, de la rezervoare; 

- loc. Colonia – se va conecta conducta de distributie apa potabila proiectata cu conducta de 
aductiune din PEID, PN16, De110mm de la rezervoare; 

- loc. Tritenii de Jos – se va conecta conducta de distributie apa potabila cu conducta de 
aductiune din PEID, PN16, De250mm, de la rezervoare; 

- loc Tritenii de Sus- va fi alimentata din reteaua de distributie apa potabila a localitatii Tritenii 
de Jos; 

- loc. Tritenii Hotar- va fi alimentata din reteaua de distributie apa potabila a localitatii Tritenii 
de Jos; 
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- loc. Clapa - va fi alimentata din reteaua de distributie apa potabila a localitatii Tritenii de 
Jos; 

 
Avand in vedere presiunile rezultate in urma calculului hidraulic pe conducta de aductiune, in 
punctele de conexiune cu retelele de distributie din localitatile Colonia, Padureni si Tritenii de Jos, 
se monteaza pe conducta de aductiune, inainte de punctele de conexiune, 3 vane de reducere de 
presiune, conform cap.9.1.1.2.3. 
 
In prezent, in localitatile Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Clapa si Triteni Hotar exista 
retele de distributie apa potabila executate fara proiect, din fondurile locuitorilor, fara autorizatie de 
construire sau aprobare si nu exista informatii privind diametrele si lungimile acestora. 
Avand in vedere situatia existenta in comuna, se propun retele noi de distritutie apa potabila pe 
toate strazile din localitatile Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Padureni, Clapa si Triteni Hotar. 

 

Pentru retelele de distributie apa potabila din UAT Tritenii de Jos au fost propuse 

urmatoarele investitii: 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Tritenii de Jos - L= 16459.15m 

 Statie de pompare apa potabila loc. Tritenii de Jos -2 buc 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Tritenii de Sus - L= 7531.44m 

 Statie de pompare apa potabila loc. Tritenii de Sus -1 buc 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Clapa - L= 11083.11m 

 Statie de pompare apa potabila loc. Clapa -1 buc 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Colonia - L= 4459.14 m 

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Padureni - L= 14117.62m     

 Extindere retea de distributie apa potabila  loc. Tritenii Hotar - L= 12248.02m     

 Statie de pompare apa potabila loc. Tritenii Hotar -2 buc 

 
Determinarea cantitatilor de apa necesare in localitatile comunei Tritenii de Jos s-a facut in 
conformitate cu  NP 133 – 2011 „ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011‖ si SR 1343-1/2006: 
‖Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale‖.  
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TRITENII DE JOS 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 1565 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 12.16 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 14.27/s.  

Dimensionarea retelei a fost facuta tinand cont si de debitele de dimensionare aferente localitatilor 
Tritenii de Sus Qdim = 9.10 l/s, Tritenii Hotar Qdim = 2.77 l/s si Clapa Qdim = 0.85 l/s, ce sunt 
alimentate din reteaua localitatii Tritenii de Jos. 

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Tritenii de Jos, care are o populatie de 1565 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, sunt necesare 2 statii de pompare, 
amplasate pe reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici:  

- SP1 Tritenii de Jos - echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.6 l/s, H = 48 mCA, 
amplasata pe strada 12. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

- SP2 Tritenii de Jos - echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.0 l/s, H = 30 mCA, 
amplasata pe strada 12. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm.  
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 527 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate 
in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Realizarea extinderilor conductelor de alimentare cu apa din localitatea Tritenii de Jos presupune 
executia de subtraversari de drumuri judetene si de rauri/parauri. 
 
Tabel 9.1-45 Subtraversari necesare pe traseul retelei de alimentare cu apa din comuna 
Tritenii de Jos 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Drum Judetean DJ151C (SDJ5) cu foraj orizontal dirijat, 
pentru conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub 
de protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=6.80 m( in Localitatea 
Tritenii de Sus) 

 
m 

 
6.8 

Subtraversare Drum Judetean DJ151C (SDJ8) cu foraj orizontal dirijat, 
pentru conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub 
de protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=6.30 m( in Localitatea 
Tritenii de Jos) 

 
m 

 
6.3 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Drum Judetean DJ151C (SDJ10) cu foraj orizontal dirijat, 
pentru conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub 
de protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=15.19 m( in Localitatea 
Colonia) 

 
m 

 
15.19 

Subtraversare Drum Judetean DJ151C (SDJ11) cu foraj orizontal dirijat, 
pentru conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub 
de protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=10.34 m( in Localitatea 
Colonia) 

 
m 

 
10.34 

Subtraversare Drum Judetean DJ151C (SDJ12) cu foraj orizontal dirijat, 
pentru conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub 
de protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=12.34 m( in Localitatea 
Colonia) 

 
m 

 
12.34 

Subtraversare Paraul Tritul (SR2) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=16 m (in Localitatea Tritenii de 
Sus) 

m 16 

Subtraversare Paraul Tritul (SR3) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=13.3 m (in Localitatea Tritenii 
de Sus) 

m 13.3 

Subtraversare Paraul Tritul (SR4) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=8 m (in Localitatea Tritenii de 
Jos) 

m 

 
8 
 

Subtraversare Paraul Tritul (SR6) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=7 m (in Localitatea Tritenii de 
Jos) 

m 7 

Subtraversare Paraul Tritul (SR8) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=10 m (in Localitatea Tritenii de 
Jos) 

m 10 

Subtraversare Paraul Tritul (SR9) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=7 m (in Localitatea Tritenii 
Hotar) 

m 7 

Subtraversare Paraul Tritul (SR10) cu foraj orizontal dirijat, pentru 
conducta de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de 
protectie din OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=8 m (in Localitatea Tritenii 
Hotar) 

m 8 

Subtraversare Podet  (SR11) cu foraj orizontal dirijat, pentru conducta 
de Alimentare cu apa potabila din PEID De 110, in tub de protectie din 
OL 37.2, Dn 273.1 x 7.1, L=15.6 m (in Localitatea Padureni) 

m 15.6 m 

         Sursa: Date prelucrate de consultant  

 

TRITENII DE SUS 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 1154 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 9.10 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 12.12/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
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simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Tritenii de Sus, care are o populatie de 
1565 locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, este necesara o statie de pompare, 
amplasata pe reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici:  

- SP1 Tritenii de Sus - echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.5 l/s, H = 52.5 mCA, 
amplasata pe strada 2. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De160mm, 
De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 293 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

TRITENII HOTAR 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 344 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 2.77 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 7.69/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Tritenii Hotar, care are o populatie de 344 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, sunt necesare 2 statii de pompare, 
amplasate pe reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici:  

- SP1 Tritenii Hotar - echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.0 l/s, H = 40 mCA, 
amplasata pe strada 10. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

- SP2 Tritenii Hotar - echipata cu doua grupuri de pompare astfel: grup de pompare pentru 
consum format din 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 1.0 l/s, H = 58 mCA si grup de 
pompare pentru incendiu, cu caracteristicile Q =6.0 l/s, H = 70 mCA, amplasata pe strada 
8. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 101 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
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Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-au prevazut 2 vane 
de reducere de presiune, amplasate astfel: 

Tabel 9.1-46 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae1549 61.82 15 

2 CVRP2 Ae119 60.58 40 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
CLAPA 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 105 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 0.85 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 6.35/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Clapa, care are o populatie de 105 locuitori, 
in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor simultane n = 
1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori, este necesara o statie de pompare, 
amplasata pe reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici:  

- SP1 Clapa - echipata cu 1+1 pompe, cu caracteristicile Q = 3.0 l/s, H = 41 mCA, 
amplasata pe strada 1. In caz de incendiu vor intra in functiune ambele pompe. 

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De160mm, 
De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 54 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminele de apometru vor fi executate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, 
compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

Avand in vedere topologia terenului, ce prezinta diferente mari de cote pe traseul retelei de 
distributie, pentru mentinerea presiunii sub 6 bari in zonele cu consumatori, s-au prevazut 3 vane 
de reducere de presiune, amplasate astfel: 
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Tabel 9.1-47 Tabel centralizator camine cu vana de reducere presiune, amplasate pe 
conducta de distributie apa potabila 

Nr. 
crt 

Nume 
camin 

Pozitie/ 
Nume Nod 

Presiune 
intrare  
[mCA] 

Presiune 
iesire 
[mCA] 

1 2 3 5 6 

1 CVRP1 Ae1061 63 40 

2 CVRP2 Ae1192 39 39 

3 CVRP3 Ae1252 64 22 

                 Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
PADURENI 
 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 165 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 1.77 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 2.10/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Clapa, care are o populatie de 165 locuitori, 
in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor simultane n = 
1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De160mm, 
De110mm. 
Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 490 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25/32 mm.  
Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 
 
COLONIA 
Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati pentru numarul max de locuitori 
intre anii 2015-2045, pentru un debit specific de 110 l/om,zi si un numar estimat de 564 locuitori.  

Reteaua de distributie a apei potabile a fost dimensionata pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 
si NP-133/2011, pentru debite Qdim = 4.54 l/s. Debitul de verificare luat in calcul Qv = 8.93 l/s.  

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea a n incendii 
simultane, utilizand hidranti exteriori. In cazul localitatii Colonia, care are o populatie de 564 
locuitori, in conformitate cu standardul mai sus mentionat, s-a considerat numarul incendiilor 
simultane n = 1, iar debitul hidrantului exterior Qie = 5 l/s.  

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata 
ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune de minim 7 mCA, in conditiile 
in care debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 30 %.  

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de 
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apa tinde catre zero (in special noaptea).  

Extinderea retelei de distributie se va realiza din conducte PEID, PE100 RC, PN10, De110mm. 

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori (in total 207 buc.) se vor executa din 
conducte PEID, PN 10, PE 80 mm, De 25 mm.  

Caminul de apometru va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu 
terminalele portabile din dotarea Operatorului. 

Bransamentele si caminele de apometru vor fi asigurate prin proiect in procent de 100%. 

 

 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-48 Indicatori tehnici pentru reteaua de alimentare cu apa UAT Tritenii de Jos 
               

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Tritenii de Sus      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 7531.44 740,350.59 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 53,173.38 

Localitatea Tritenii de Jos      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 16459.15     1,264,861.65 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 2 106,346.76 

Localitatea Clapa      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 11083.11 622,343.36 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 1 53,173.38 

Localitatea Colonia      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 4459.14 351,522.43 

Localitatea Padureni      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 14117.62     1,105,882.19 

Localitatea Tritenii Hotar      

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere m 12248.02     782,516.27 

2. Statie de pompare apa potabila  buc. 2 106,346.76 

    Sursa: Date prelucrate de consultant  
 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 
prezentului Studiu de Fezabilitate. 
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9.1.2 Apa uzata 

 
Sistemul public de canalizare aflat in administrarea S.C. Compania de Apa Aries S.A. este impartit 
in 2 sisteme principale, sistemul Turda si sistemul Campia Turzii. 
Aproape toate celelalte localitati in care exista retele de canalizare sunt racordate la cele doua 
sisteme mentionate anterior. 
Sistemul de canalizare Turda este racordat la sistemul de canalizare Campia Turzii iar apa uzata 
colectata de la locuitorii acestora este dirijata la Statia de Epurare din Campia Turzii. 
Analiza situatiei existente privind starea retelelor de canalizare si gradul de acoperire din regiunea 
Turda – Campia Turzii impune realizarea lucrarilor de extindere si reabilitare ale retelei de 
canalizare menajera, pentru a asigura un grad de acoperire de 100%. Pentru deversarea apelor 
uzate, conform analizei de optiuni efectuate, se propune proiectarea unei noi statii de epurare apa 
uzata in localitatea Tritenii de Jos, a unei noi statii de epurare apa uzata in localitatea Luncani, 
proiectarea unei instalatii de tratare termica a namolului pentru marirea procentajului de substanta 
uscata in SEAU Campia Turzii si proiectarea unei halde de namol. 
Regiunea Turda –Campia Turzii cuprinde in situatia actuala urmatoarele aglomerari pentru apa 
uzata cu localitatile aferente fiecarui sistem:  
 Aglomerari peste 2000 de locuitori: 

1. Aglomerare pentru Apa Uzata  Turda – localitati componente: 
o Turda 
o Mihai Viteazu 
o Copaceni 
o Sandulesti 
o Cheia(fara sistem de canalizare) 
o Bogata 
o Cornesti(fara sistem de canalizare) 

2. Aglomerare pentru Apa Uzata  Campia Turzii – localitati componente: 
o Campia Turzii 
o Viisoara 
o Urca 
o Luna 
o Luncani 
o Gligoresti(fara sistem de canalizare) 

3. Aglomerare pentru Apa Uzata  Aiton (fara sistem de canalizare)– localitati componente: 
o Aiton  
o Rediu 

4. Aglomerare pentru Apa Uzata  Calarasi (fara sistem de canalizare)– localitati 
componente: 

o Calarasi 
o Calarasi Gara 

5. Aglomerare pentru Apa Uzata  Tritenii de Jos – localitati componente: 
o Tritenii de Sus 
o Tritenii de Jos 

6. Aglomerare pentru Apa Uzata  Tureni (fara sistem de canalizare, cu exceptia localitatii 
Tureni)– localitati componente: 

o Tureni (sistem de canalizare partial) 
o Ceanu Mic 
o Comsesti 
o Martinesti 
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Cu exceptia aglomerarii Tritenii de Jos si a localitatilor Luncani si Gligoresti din Aglomerarea 
Campia Turzii, restul de 5 aglomerari prezentate mai sus fac parte din Clusterul Turda, in care 
apele uzate sunt colectate si tratate la SEAU Campia Turzii.  
Toate investitiile propuse in prezentul proiect contribuie in intregime la realizarea conformarii cu 
directivele europene de apa si de apa uzata. Conformarea ariei de operare a Companiei de Apa 
Aries S.A. nu poate fi facuta fara aceasta investitie. 
In tabelul urmator este prezentata structura aglomerarilor cu peste 2000 l.e., impreuna cu 
populatiile si locuitorii echivalenti aferenti. 
Tabel 9.1-49 Aglomerari cu peste 2000 l.e. 

Nr. 
crt
. 

Denumire 
Cluster de apa 
uzata 

Denumire 
Aglomerare 

Denumire 
Oras / 
Comuna 

Denumire 
Localitate 
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ti
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1
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 2

0
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5
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Debit 
dimensio
nare 
retea 

Qdim 
   [l/s] 

0 1 1 1 2 3 4 5 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUSTER 
TURDA 
 

   Total cluster      106429   

1 Turda Turda Turda 48261 48261 53489 210,68 

Sandulesti Sandulesti 649 772 955 7,43 

Copaceni 1261 1500 1453 11,02 

Mihai 
Viteazu 

Mihai Viteazu 4180 4973 5407 36,02 

Cheia 532 632 684 5,35 

Cornesti 779 926 912 7,05 

Calarasi Bogata 924 1099 1046 8,04 

  Total 
aglomerare 

    63946   

2 Campia 
Turzii 

Campia 
Turzii 

Campia Turzii 22274 22274 26987 114,23 

Viisoara Viisoara 4682 5568 6032 39,23 

Urca 1048 1247 1355 10,37 

Luna Luna 2409 2864 3061 22,11 

Gligoresti  543 645 759 5,93 

Luncani 1346 1602 1760 13,30 

  Total 
aglomerare 

    39954   

3 Aiton Aiton Aiton 667 793 1278 9,50 

Rediu 527 627 755 5,64 

Total 
aglomerare 

  2033 14,79 

4 Calarasi Calarasi Calarasi 876 1042 1521 11,73 

Calarasi Gara 349 415 517 4,06 

Total 
aglomerare 

    2038   

5 Tureni Tureni Tureni 974 1158 1163 8,92 

Ceanu Mic 403 479 482 3,78 

Comsesti 257 305 308 2,43 

Martinesti 397 473 477 3,74 

Total comuna     2430   

6 - Tritenii de Tritenii de Tritenii de Jos 1316 1565 1608 12,16 
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Nr. 
crt
. 

Denumire 
Cluster de apa 
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Debit 
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Qdim 
   [l/s] 

0 1 1 1 2 3 4 5 6 

Jos Jos Tritenii de Sus 971 1154 1186 9,10 

Total comuna     2794   

      Total Populatie 101813 103156 110765   

 
 
 Aglomerari sub 2000 de locuitori: 

1. Ciurila – comuna Ciurila 
2. Padureni – comuna Ciurila 
3. Prunis – comuna Ciurila 
4. Salicea – comuna Ciurila 
5. Saliste – comuna Ciurila 
6. Sutu (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Ciurila 
7. Filea de Jos – comuna Ciurila 
8. Filea de Sus – comuna Ciurila 
9. Petrestii de Jos – comuna Petrestii de Jos 
10. Petrestii de Mijloc – comuna Petrestii de Jos 
11. Petrestii de Sus – comuna Petrestii de Jos 
12. Deleni – comuna Petrestii de Jos 
13. Livada – comuna Petrestii de Jos 
14. Plaiuri – comuna Petrestii de Jos 
15. Craesti – comuna Petrestii de Jos 
16. Ploscos – comuna Ploscos 
17. Crairat – comuna Ploscos 
18. Valea Florilor – comuna Ploscos 
19. Lobodas – Comuna Ploscos 
20. Clapa – comuna Tritenii de Jos 
21. Triteni Hotar – comuna Tritenii de Jos 
22. Padureni (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos 
23. Colonia (cu sistem de canalizare propriu) – comuna Tritenii de Jos  
24. Micesti – comuna Tureni 

 
 

Sistemul public de canalizare in regiunea Turda – Campia Turzii configurat pentru a fi 
implementata solutia de mai sus, este alcatuit dupa urmatoarele figuri: 
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Figura 9-14 – Aglomerari penru apa uzata in Judetul Cluj – Regiunea Turda-Campia Turzii 
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Figura 9-15 – Schema sistemului proiectat de canalizare menajera pentru Cluster Turda 
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In cadrul prezentului proiect s-au propus investitii in cadrul tuturor aglomerarilor cu peste 2000 l.e., 
fie extinderi pentru asigurarea accesului intregii populatii la sisitemul de colectare ape uzate, fie 
reabilitari in scopul reducerii infiltratiilor si a eliminarii interventiilor frecvente. 

Dimensionarea extinderilor retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere de 
maxim 70%, respectand conditia de curgere gravitationala. 

Reteaua de canalizare menajera se va executa din conducte durabile, pozate subteran, in 
sapatura deschisa, pe un pat de nisip. Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima 
de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a 
sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului.  

Colectoarele de canalizare menajera se realizeaza din materiale cu un grad de etansare si cu o 
durata de viata normata ridicata, pozate sub adancimea de inghet a solului, cu pante minime de 
montaj de   3 – 5 ‰, pentru asigurarea curgerii gravitationale prin acestea.  

Lungimea totala a retelei de canalizare este: 
Extindere canalizare Ltot = 153599.75m 

Reabilitare canalizare Ltot = 48059.13m 
 
 
Pentru reteaua de canalizare extinsa se vor folosi tuburi din PVC SN8, PAFSIN SN10000, 
CERAMICA VITRIFICATA, POLIMER BETON, cu diametre cuprinse intre Dn250mm şi Dn300 
mm. 
Pentru reteaua de canalizare reabilitata prin inlocuire se vor folosi din tuburi CERAMICA 
VITRIFICATA, PAFSIN, cu diametre cuprinse intre Dn250mm ÷ Dn500mm. 
 
In Turda se propune reabilitarea colectoarelor ovoide 500/750mm, 700/1050mm, 
900/1350mm,1000/1500mm prin camasuire cu rasini epoxidice si prin camasuire cu profil din PVC-
U ranforsat cu otel. 
 
In Campia Turzii se propune reabilitarea colectorului existent ovoid 2000x1270mm, 
2000x1390mm, 2600x165mm, prin relining cu polimer beton. 
 
Conductele de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate sunt din PEID PE100 PN10, cu 
diametre cuprinse intre De90mm ÷ De250mm. 
 
Total lungime conducte de refulare apa uzata, inclusiv colectoarele de transfer Ltot = 48151.66m. 
 
Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii 
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste 
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru 
semnalizarea retelei de canalizarii se va poza o banda avertizoare cu fir metalic pentru retele de 
canalizare. 
Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala si a 
celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră s-au prevazut camine de vizitare din elemente 
prefabricate din beton armat, amplasate la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de conducta, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei conductei. Caminele sunt constructii subterane circulare, alcatuite din 
elemente prefabricate, etanse. 
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Racordurile consumatorilor la reteaua de canalizare menajera se vor realiza din PVC SN8, 
PAFSIN SN10000, CERAMICA VITRIFICATA, POLIMER BETON cu diametrul Dn 160 mm. 
Caminul de racord va fi executat in domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil.  
Executia subtraversarilor de drum national, judetean si cale ferata se vor face cu foraj orizontal 
dirijat, respectand prevederile STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 
conducte‖. Subtraversarile se vor executa perpendicular pe axul drumului. 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, pe retelele de canalizare se vor monta pompe cu eficienta 
energetica ridicata.  

 
Masura investitionala de reabilitare partiala a retelelor de canalizare din Municipiul Turda si 
Campia Turzii  raspunde nevoilor de adaptare la schimbarile climatice, avand in vedere riscurile 
generate de modificarile in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor 
extreme, in conformitate cu rezulatele evaluarii riscurilor climatice si a masurilor de adapatare 
identificate  in sectiunea  12.5.5.3 Masuri de adapatare la schimbarile climatice.  
De asemenea, a fost integrata in proiect masura de adaptare de extindere a sistemelor de 
canalizare de tip divizor, care raspunde nevoilor de adaptare la schimbatile climatice identificate in 
sectiunea 12.5.5.2. Analiza optiunilor din punct de vedere al schimbarilor climatice; in Municipiile 
Turda si Campia Turzii lucrarile de  reabilitare a retelelor de canalizare se vor realiza in sistem 
mixt, similar sistemului existent, dupa caz. 
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9.1.2.1 Aglomerarea pentru apa uzata Turda 

 
In aglomerarea pentru apa uzata Turda se propun urmatoarele investitii: 
Reabilitari 

 Rețea canalizare: 36107.56 m 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 48,329.00 m 

 Statii de pompare apa uzata: 10 buc 

 Conducta refulare: 1889.46 m 
 
 

9.1.2.1.1 Retea de canalizare UAT Turda 

 

 
Figura 9-16 – Aglomerarea pentru apa uzata Turda 
 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Mun. 
Turda sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de canalizare ape uzate menajere.  

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Turda impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera, pentru a asigura 
un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100% si de reabilitare ale retelei de canalizare in 
scopul reducerii infiltratiilor si a eliminarii interventiilor frecvente. Epurarea apelor uzate provenite 
din aglomerarea Turda se va realiza la statia de epurare din municipiul Campia Turzii. 

 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 745 / 1110 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Turda 
constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din Ceramica 
Vitrificata, Dn 250 mm, Dn 300mm, Dn400 mm, L= 32548.82 m;  

 Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA 
Dn 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si reabilitare prin relinig cu conducte din 
PAFSIN SN10000 si polimer beton pentru ovoide Dn 500/750mm, Dn700/1050mm, 
Dn900/1350mm, Dn1000/1500mm Ltot = 36107.56 m 

 Statii de pompare a apelor uzate – 7 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm,  L = 
776.59 m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala. Reteaua de 
canalizare a fost dimensionata la debitul total de 210.68l/s. 

Colectoarele de canalizare se vor executa prin sapatura deschisa cu tuburi din CERAMICA 
VITRIFICA si PAFSIN, pe un pat de nisip de 10 cm. 

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Reteaua de canalizare propusa pentru reabilitare, preia gurile de scurgere pentru ape pluviale, 
fiind de tip unitar.  

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare extindere – 812 buc; 

- camine de vizitare reabilitare - 1142 buc. 
 

Lucrarile de reabilitare a canalizarii includ si reabilitarea racordurilor si gurilor de scurgere 

racordate la canalizare. 

Racordurile de canalizare se vor executa din conducte Ceramica Vitrificata. Caminul de racord va 
fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in functie de spatiul 
disponibil. 
Racordurile consumatorilor la reteaua de canalizare menajera, in numar total de 3696 buc., sunt 

amplasate astfel: 

- racorduri extindere: 1632 buc; 

- racorduri reabilitare: 2064 buc. 
 

Guri de scurgere 
Pe traseul retelei de canalizare reabilitate s-a propus inlocuirea unui numar total de 305 buc guri 
de scurgere. Noile guri de scurgere vor fi cu guri de scurgere prefabricate cu depozit si sifon 
 

Realizarea extinderilor si reabilitarilor conductelor de canalizare menajera din municipiul Turda 
presupune urmatoarele subtraversari/subtraversari: 
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Tabel 9.1-50 Subtraversari de rauri, necesare pe traseul retelelor de canalizare din mun. 
Turda: 
 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime 

Supratraversare Parau Sandulesti (SPR8) pentru conducta de 
canalizare menajera din ceramica vitrificata Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 508 x 11.1 mm OL 37.2 

m 14.10 

Supratraversare Rau Aries (SPR10) pe structura 
independenta pentru colector ape uzate menajere din 
PAFSIN, SN10000, Dn 400mm 

m 400.00 

Subtraversare Paraul Valea Racilor (SR1) cu sapatura 
deschisa pentru conducta reabilitare canalizare menajera 
ceramica vitrificata Dn 250 mm (inclusiv camin uscat de 
observatie) 

m 9.20 

Subratraversare Parau Valea Racilor (SR4) pentru conducta 
de canalizare menajera din ceramica vitrificata, Dn 250 in tub 
de protectie din OL 457 x 7.1 mm (inclusiv camin uscat de 
observatie) 

m 15.00 

Subtraversare cale ferata SCF2, prin PIPE JAKING  pentru 
conducta de canalizare menajera din polimer beton, Dn1000 
mm 

m 19.30 

Subtraversare cale ferata SCF3, prin PIPE JAKING  pentru 
conducta de canalizare menajera din polimer beton, Dn1000 
mm 

m 25.00 

Subtraversare drum national DN15 (SDN2 km 2 + 624 m), prin 
foraj orizonat dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
din ceramica vitrificata speciala (pentru subtraversari) Dn 400 
mm, in tub de protectie Dn 711 x 7.1 mm OL 37.2 (inclusiv 
camin uscat de observatie) 

m 21.20  

Subtraversare drum national DN15 (SDN3 km 2 + 836 m), prin 
foraj orizonat dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
din ceramica vitrificata speciala (pentru subtraversari) Dn 300 
mm, in tub de protectie Dn 508 x 7.1 mm OL 37.2 (inclusiv 
camin uscat de observatie) 

m 19.80 

Subtraversare drum national DN15 (SDN1 km 2 + 346 m), prin 
foraj orizonat dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
din ceramica vitrificata speciala (pentru subtraversari) Dn 300 
mm, in tub de protectie Dn 508 x 7.1 mm OL 37.2 (inclusiv 
camin uscat de observatie) 

m 19.30 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

Executia subtraversarilor de drum national si cale ferata, se va face respectand prevederile STAS 
9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte‖. Subtraversarile se vor executa cu 
foraj orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va introduce conducta de transport a 
apei uzate.  
Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul 
necesar si un personal cu calificare adecvata. 
 
Reabilitarea retelei de canalizare prin executia unei retele noi pe amplasamentul celei existente, cu 
devierea temporara a apelor uzate in perioada de executie, se va realiza astel: 
Executia reabilitarii se va face din aval, incepand cu ultimul camin de pe tronsonul de reabilitat. 
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Pentru detalierea procedeului de reabilitare acest camin se va numi CM4, cele 3 camine din 
amonte: CM3, CM2, CM1, iar urmatorul camin de pe reteaua existenta CM5. 

 
Etapele de executie sunt urmatoarele: 

1. Se obtureaza conducta de intrare in caminul CM4 si conducta de iesire din caminul CM2, cu 
dispozitive de tip „STOP BALON‖; 

2. Apele uzate colectate in caminul existent CM2 se vor pompa in caminul existent CM4; 

3. Se dezafecteaza si indeparteaza de pe amplasament, colectorul existent intre caminele 
CM2 si CM4, inclusiv caminul existent CM3; 

Daca in momentul realizarii lucrarilor de sapatura, cu descoperirea conductei existente, se 
constata existenta unor racorduri la conducta de reabilitat, se va realiza o conducta 
temporara pentru preluarea acestora, ce se va amplasa la marginea transeii si va descarca 
apele uzate in caminul CM4. 

4. Se monteaza noua retea si se construieste caminul nou CM3. Montajul noului colector se va 
realiza pana la 1 m de caminele CM2 si CM4; 

Se vor executa inclusiv noile racorduri pana la limita de proprietate. 

5. Se obtureaza conducta de intrare in CM5, iar apele uzate din CM2 se vor pompa in acest 
camin; 

6. Se testeaza, se curata noul tronson si se pune in functiune; 

7. Se executa noul camin CM4, ce face legatura dintre tronsonul de reabilitat si reteaua 
existenta; 

8. Se continua executia reabilitarii cu tronsonul CM1-CM2, prin obturarea conductei de iesire 
din caminul CM1 si conductei de intrare in caminul nou CM3, si pomparea apelor uzate din 
CM1 in noul camin CM3;  

Executia reabilitarii va decurge similar cu punctele 1-7, pentru toate tronsoanele de 
reabilitat. 
Inainte de realizarea umpluturii pe tronsonul reabilitat se vor face cuplarile intre noul racord 
si cel existent la limita de proprietate. 

 
 

Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din mun. Turda impune prevederea a 7 statii de pompare a apelor uzate cu 
sistem de separare a solidelor.  

Sistemul de separare va fi realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea apei 
uzate si va fi dotat cu functie automata de antinisipare, care nu permite decantarea materialului 
nisipos in rezervorul de acumulare. 

Spatiul in care sunt montate pompele este uscat, curat, iluminat si fara miros, accesibil prin 
intermediul unei scari din inox. 

Statiile de pompare vor fi dotate cu radier din otel-beton turnat in interiorul statiilor din constructia 
acestora – evitandu-se astfel executia acestora in momentul instalarii. 

Statiile de pompare vor fi dotate cu vana instalata pe conducta de intrare in statiile de pompare, 
care poate fi manevrata din exteriorul statiilor de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit 
sa intre in interiorul statiei de pompare. 
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Statiile de pompare ce sunt echipate cu 2 electropompe, trebuie sa ramana complet functionale in 
timpul operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe. 

Statiile de pompare cu adancimi mai mari de 6 metri vor fi prevazute cu platforma de siguranta 
care impiedica plonjariea in gol a operatorului uman. 

Statiile de pompare vor permite curgerea continuua a apei uzate care curge gravitational in 
sistemul de separare a solidelor, fara ca acesta sa fie intrerupta in momentul pornirii uneia dintre 
electropompe. 

 
Tabel 9.1-51 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in Municipiul Turda: 
 

Nume 
SPAU 

Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

Diametru 
interior 
SPAU  

(m) 

Inaltime 
SPAU 

(m) 

SPAU 1 4.0 5.0 90.0 12 1.5 4,6 

SPAU 2 4.0 6.0 90.0 127 1.5 3,0 

SPAU 3 4.0 4.0 90.0 55 1.5 3,2 

SPAU 4 4.0 3.0 90.0 112 1.5 3,0 

SPAU 6 4.0 10.0 90.0 333 1.5 3,0 

SPAU 8 4.0 8.0 90.0 117 1.5 3,0 

SPAU 7 4.0 3.0 90.0 22.55 1.5 4.0 

           Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Instalatiile de automatizare de la toate statiile de pompare ape uzate sunt configurate pentru a 
asigura o functionare optima a sistemului si vor fi prevazute cu transmitere date catre sistem 
SCADA. 
Toate statiile de pompare ape uzate vor fi integrate in dispeceratul SCADA pentru apa uzata al 

Operatorului. 

Informatii de proces privind statiile de pompare apa uzata SPAU care urmeaza a se afisa la 

dispecerul SCADA: 

● starea pompei (pornit/oprit/avariat); 

● parametrii electrici pompa; 

● nivelul apei in SPAU; 

● presiunea din conducta de refulare; 

● debitul instantaneu şi cantitatea de apă pompată; 

● timpul total de operare. 

 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-52 Indicatori tehnici pentru UAT Turda 
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Nr. 

Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Turda      

1. Conducta de canalizare - extindere m 32548.82 7,027,195.03 

2. Conducta de canalizare - reabilitare m 36107.56 19,934,036.39 

3. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 7 625,299.76 

4. Conducta de refulare apa uzata menajera m 776.59 2,314.06 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

9.1.2.1.2 Canalizare menajera UAT Mihai Viteazu 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Mihai Viteazu sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. S-a prevazut 
extiderea retelelor de canalizare ape uzate menajere in localitatile Cheia si Cornesti care nu 
beneficiaza de sistem centralizat de colectare ape uzate.  

Localitatea Mihai Viteazu beneficiaza de retea de canalizare menajera, astfel ca apele uzate din 
localitatile Cheia si Cornesti vor fi colectate intr-un colector comun proiectat si transportate 
gravitational catre cel mai apropiat camin de canalizare din Mihai Viteazu. Din localitatea Mihai 
Viteazu apele uzate vor fi transportate catre municipiul Turda, si mai departe catre statia de 
epurare Campia Turzii. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Mihai 
Viteazu constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 300 
mm, in loc. Mihai Viteazu, L= 1330.28m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 300 
mm, in loc. Cheia, L= 7238.99 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Cheia – 2 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Cheia L = 990.10 m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Cornesti , L= 7210.91 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Cornesti – 1 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Cornesti, L = 122.77 m. 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare din Mihai Viteazu este 36.02 l/s, debitul de 
dimensionare al retelei de canalizare din Cheia este 5.35 l/s si debitul de dimensionare al retelei 
de canalizare din Cornesti este 7.05 l/s. 
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La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Mihai Viteazu s-a tinut cont de debitul 
Q=5.35 l/s aferent localitatii Cheia si Q=7.05 l/s aferent localitatii Cornesti, ce deverseaza apele 
uzate in reteaua din Mihai Viteazu. 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Mihai Viteazu – 41 buc; 

- camine de vizitare Cheia – 225 buc; 

- camine de vizitare in Cornesti – 189 buc. 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri in loc. Cheia: 336 buc; 

- extindere racorduri in loc. Cornesti: 347 buc. 

 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Mihai Viteazu, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal/sapatura deschisa de drum national, judetean si traversari de ape 
astfel: 
 
Tabel 9.1-53  Subtraversari necesare pe traseul retelelor de canalizare ape uzate menajere 
din comuna Mihai Viteazu  

Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum national DN75 (SDN1 km152 + 514m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
PVC SN8, Dn 250 mm in tub de protectie din OL De 457 x 7.1 
mm (inclusiv camin uscat de observatie) - Descarcare 
localitatea Moldovenesti  

m 12.50 

Subtraversare drum national DN75 (SDN2 km153 + 692m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
PVC SN8, Dn 250 mm in tub de protectie din OL De 457 x 7.1 
mm (inclusiv camin uscat de observatie)   
   

m 13.00 

Subtraversare drum national DN75 (SDN3 km154 + 254m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
PVC SN8, Dn 315 mm in tub de protectie din OL De 520.7 x 
7.1 mm (inclusiv camin uscat de observatie)   
   

m 15.40 

Subtraversare Parau Plaiesti (SR1) prin sapatura deschisa cu 
conducta de canalizare menajera din PVC, SN8, Dn 250 mm m 8.60 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ3) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera PVC 
SN8, Dn250 mm in tub de protectie din OL De 457 x 7.1 mm 
(inclusiv camin uscat de observatie)    
  

m 9.70 
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Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ4) cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera PVC 
SN8 Dn 250 mm in tub de protectie din OL De 457 x 7.1 mm 
(inclusiv camin uscat de observatie)    
  

m 8.00 

Subtraversare drum national DN75 (SDN4 km155 + 792m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
PVC SN 8, Dn 250 mm in tub de protectie din OL De 457 x 7.1 
mm (inclusiv camin uscat de observatie)   
   

m 16.80 

Subtraversare drum national DN75 (SDN1 km156 + 433m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera 
PVC SN8, Dn 315 mm in tub de protectie din OL De 520.7 x 
7.1 mm (inclusiv camin uscat de observatie)   
    

m 12.80 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
 
Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatile Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti impune prevederea a 3 statii 
de pompare a apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatilor 
Cheia si Cornesti vor fi colectate in colectorul de transport din Mihai Viteazu, apoi vor fi 
transportate catre primul camin din localitatea Mihai Viteazu.  
 
 
Tabel 9.1-54 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatile Cheia si 
Cornesti 
 

Nume 
SPAU 

Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

Diametru 
interior 
SPAU  

(m) 

Inaltime 
SPAU 

(m) 

Localitatea Cheia 

SPAU 1 4.18 9.0 90.0 701.95 1.5 4.2 

SPAU 2 4.0 7.0 90.0 288.15 1.5 4.3 

Localitatea Cornesti 

SPAU 1  4.0 6.0 90 122.77 1.5 4.2 

            Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
Pe traseul conductelor de refulare apa uzata sunt necesare urmatoarele subtraversari: 
 
Tabel 9.1-55  Subtraversari necesare pe traseul refularii de la SPAU1 – Cheia 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  
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Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Supratraversare Rau Aries (SPR1) drum judetean DJ103G pentru 
conducta de refulare apa uzata menajera din PEID SDR17 PN10 RC, 
De 90 mm in tub de protectie din PEID De 315 mm  

m 95.00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ1) cu foraj orizontal dirijat 
pentru refulare apa uzata menajera , PEID De 90 mm in tub de 
protectie din OL De 273.1 x 7.1 mm (inclusiv camin uscat de 
observatie)  

m 10.10 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
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Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-56 Indicatori tehnici pentru UAT Mihai Viteazu 

Nr. Crt.  

Descriere 

 

U.M. 

Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Mihai Viteazu      

1. Conducta de canalizare - extindere m 1330.28 141,096.03 

Localitatea Cheia      

1. Conducta de canalizare - extindere m 7238.99 862,274.21 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 178,584.80 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 990.10 45,937.57 

Localitatea Cornesti      

1. Conducta de canalizare - extindere m 7210.91 821,064.83 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 1 70,720.33 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 122.77 5,696.15 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

9.1.2.1.3 Canalizare menajera UAT Sandulesti 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Sandulesti sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. 

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Sandulesti impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in 
localitatea Sandulesti, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%.  

Epurarea apelor uzate provenite din aglomerarea Sandulesti se va realiza la statia de epurare din 
Municipiul Campia Turzii. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT 
Sandulesti constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Sandulesti, L= 5370.42 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Sandulesti  – 6 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Sandulesti L = 1491.89m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare aferent retelei de canalizare Sandulesti este Q=39.42 l/s. 

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 
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Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Sandulesti – 137 buc. 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri in loc. Sandulesti: 190 buc. 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Sandulesti, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean, astfel: 
 
Tabel 9.1-57 Subtraversari de DJ necesare pe traseul retelelor de canalizare ape uzate 
menajere din comuna Sandulesti 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare de drum judetean DJ103G SDJ1- cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de canalizare menajera, Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL, De 457 x 7.1 mm 

m 10,00 

       Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Tabel 9.1-58 Supratraversari/subtraversari rauri/parauri necesare pe traseul retelei de 
canalizare menajera si a conductei de refulare apa uzata din comuna Sandulesti 
 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Supratraversare Parau Sandulesti (SPR1) pentru conducta de 
canalizare menajera PVC SN8 Dn 250 mm,in teava portanta MSH 
508 x 11.1 OL 37.2 

m 18.60 

Supratraversare Parau Sandulesti (SPR2) conducta de refulare apa 
uzata menajera, PEID, PE100, Pn10, De 90mm, in teava portanta 
MSH 406 x10 mm OL 37.2 

m 13.80 

Subtraversare Parau Sandulesti (SR4) cu foraj orizontal, conducta de 
canalizare menajera, PVC SN8, Dn250 mm, in tub de protectie din 
OL 457 x 7.1 mm 

m 9.20 

Subtraversare Parau Sandulesti (SR3) cu sapatura deschisa, 
conducta de refulare apa uzata menajera, PEID PE100, Pn10, De 
90mm, in tub de protectie din OL 219.1 x 7.1 mm 

m 8.50 

Subtraversare DJ103G cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 
canalizare menajera, PVC SN8 Dn250mm, in tub de protectie din OL 
De 457 mm 

m 9.10 

         Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatea Sandulesti impune prevederea a 6 statii de pompare a apelor 
uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatii vor fi colectate in SPAU5 
Sandulesti si vor fi transportate catre loc. Copaceni de unde vor fi din nou transportate catre cel 
mai apropiat camin din Municipiul Turda si mai departe catre statia de epurare Campia Turzii. 
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Tabel 9.1-59 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Sandulesti  

Loc. Nr. Crt. 
Denumire 

SPAU 

Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) Diametru(mm) Lungime(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

Sandulesti 

1 SPAU1 4.0 12.0 90 106.00 

2 SPAU2 4.0 5.0 90 100.00 

3 SPAU3 4.0 5.0 90 92.20 

4 SPAU4 4.0 5.0 90 241.50 

5 SPAU5 4.0 34.0 90 821.40 

6 SPAU6 4.0 7.0 90 130.50 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-60 Indicatori tehnici pentru UAT Sandulesti 

 

Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Sandulesti      

1. Conducta de canalizare- extindere m 5370.42 549,877.72 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 6 499,808.46 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 1491.89 69,209.33 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
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9.1.2.2 Aglomerarea pentru apa uzata Campia Turzii 

In aglomerarea pentru apa uzata Campia Turzii se propun urmatoarele investitii: 
Reabilitari 

 Rețea canalizare: 11951.57 m 

 Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 29946.21 

 SEAU: 1 buc extinsa 

 SEAU: 1 Statie de compostare namol 

 Statii de pompare apa uzata: 17 buc 

 Conducta refulare: 5865.46 m 
 

9.1.2.2.1 Retea de canalizare UAT Campia Turzii 

 

 
Figura 9-17  – Aglomerarea pentru apa uzata Campia Turzii 
 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Mun. 
Campia Turzii sunt necesare extinderi si reabilitari ale retelei de canalizare ape uzate menajere.  

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Campia Turzii impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera, pentru a 
asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100% si de reabilitare ale retelei de 
canalizare in scopul reducerii infiltratiilor si a eliminarii interventiilor frecvente. Epurarea apelor 
uzate provenite din aglomerarea Campia Turzii se va realiza la statia de epurare din municipiul 
Campia Turzii. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 757 / 1110 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Campia 
Turzii constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din Ceramica 
Vitrificata, Dn 250 mm, L= 4244.50m;  

 Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din Ceramica 
Vitrificata si PAFSIN,  Dn 250 mm, Dn 300mm, Dn400 mm, Dn 500 mm, Dn 600mm si 
relining cu tuburi din Polimer Beton profilate pe diametrul existent pentru ovoid Dn 
200x127mm, Dn 200x139mm, Dn 260x165mm, L= 11951.57m; 

 Statii de pompare a apelor uzate – 4 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 
834.41m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala. Reteaua de 
canalizare a fost dimensionata la debitul total de 114.23/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare s-a tinut cont si de debitul de ape uzate preluat din 
localitatile Turda, Viisoara , Urca, Calarasi Gara si Calarasi Sat. 

 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Datorita faptului ca toata reteaua de canalizare menajera a municipiului Campia Turzii preia gurile 

de scurgere pentru ape pluviale, reteaua va fi de tip unitar. 

Reabilitarea conductelor de canalizare unitara se va face pe amplasamentul conductelor existente, 

prin inlocuirea acestora. De asemenea, se vor reabilita si racordurile aferente consumatorilor si 

gurile de scurgere racordate la canalizare. 

Extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare se va face cu conducte din Ceramica Vitrificata 

Dn250mm, Dn300mm, Dn400mm, Dn500mm, Dn600mm. 

Lucrarile de reabilitare includ si reabilitarea colectorului ovoid existent pe strada Laminoristilor, Dn 

200x127mm, Dn 200x139mm, Dn 260x165mm, prin relining cu tuburi din Polimer Beton profilate 

pe diametrul existent. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare extindere – 104 buc; 

- camine de vizitare reabilitare - 232 buc. 

In plus, pe traseul colectorului ovoid ce va fi reabilitat pe relining, se propune reabilitarea a 65 

camine de vizitare. 

Reabilitarea conductelor de canalizare se va face pe amplasamentul conductelor existente, prin 

inlocuirea acestora. Lucrarile includ si reabilitarea racordurilor si gurilor de scurgere racordate la 

canalizare. 
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Racordurile de canalizare se vor executa din conducte Ceramica Vitrificata si PAFSIN SN10000, 
Dn150mm. Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de 
proprietate, in functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte Ceramica Vitrificata Dn150mm. 

- extindere racorduri: 84 buc; 

- reabilitare racorduri: 840 buc; 

 
Realizarea extinderilor conductelor de canalizare menajera din mun. Campia Turzii presupune 
executia de subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean si cale ferata, astfel: 
 
Tabel 9.1-61 Subtraversari de D.J. si C.F.R., necesare pe traseul retelelor de canalizare din 
mun. Campia Turzii: 
 

Denumire subtraversare UM 
Lungime 
(m) 

Subtraversare cale ferata (Magistrala Bucuresti-Cluj - km 
449+950 m) cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 
canalizare din polimer beton Dn 600 mm 

m 64.80 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

 

Executia subtraversarilor de drum national, judetean si cale ferata, se va face respectand 
prevederile STAS 9312-87 – ―Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte‖. Subtraversarile 
se vor executa cu foraj orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va introduce 
conducta de transport a apei uzate. 

Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din mun. Campia Turzii impune prevederea a 4 statii de pompare a apelor 
uzate cu sistem de separare a solidelor.  
Sistemul de separare va fi realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea apei 
uzate. 
Sistemul de separare al solidelor va fi dotat cu functie automata de antinisipare, care nu permite 
decantarea materialului nisipos in rezervorul de acumulare. 
Spatiul in care sunt montate pompele este uscat, curat, iluminat si fara miros, accesibil prin 
intermediul unei scari din inox. 
Statiile de pompare vor fi dotate cu radier din otel-beton turnat in interiorul statiilor din constructia 
acestora – evitandu-se astfel executia acestora in momentul instalarii. 
Statiile de pompare vor fi dotate cu vana instalata pe conducta de intrare in statiile de pompare, 
care poate fi deservita din exteriorul statiilor de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit 
sa intre in interiorul statiei de pompare. 
Statiile de pompare echipate cu 2 electropompe fiecare trebuie sa ramana complet functionale in 
timpul operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe. 
Statiile de pompare cu adancimi mai mari de 6 metri vor fi prevazute cu platforma de siguranta 
care impiedica plonjariea in gol a operatorului uman. 
Statiile de pompare vor permite curgerea continuua a apei uzate care curge gravitational in 
sistemul de separare a solidelor, fara ca acesta sa fie intrerupta in momentul pornirii uneia dintre 
electropompe. 
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Instalatiile de automatizare de la toate statiile de pompare ape uzate sunt configurate pentru a 
asigura o functionare optima a sistemului si vor fi prevazute cu transmitere date catre sistem 
SCADA. 
Informatii de proces privind statiile de pompare apa uzata SPAU care urmeaza a se afisa la 
dispecerul SCADA: 
● starea pompei (pornit/oprit/avariat); 
● parametrii electrici pompa; 
● nivelul apei in SPAU; 
● presiunea din conducta de refulare; 
● debitul instantaneu şi cantitatea de apă pompată; 
● timpul total de operare. 
 
 
Tabel 9.1-62 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in Municipiul Campia 
Turzii: 
 

Nr. Crt. 
Denumire 

SPAU 

Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) Diametru(mm) Lungime(m) 

1 SPAU1 4.0 6.0 90 90.86 

2 SPAU2 4.0 8.0 90 433.85 

3 SPAU3 4.0 7.0 90 172.55 

4 SPAU4 4.0 4.0 90 137.15 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
De asemenea, pe traseul conductelor de refulare ape uzate menajere sunt necesare mai multe 
traversari de rauri, parauri, astfel: 
 
Tabel 9.1-63 Subtraversari de rauri, necesare pe traseul conductelor de refulare apa uzata 
din Mun. Campia Turzii: 
 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M L (m) 

Supratraversare Parau Racosa (SPR1) cu 2 conducte de 

refulare ape uzate menajere, din PEID, Pn10, De 250 mm in 

teava portanta MSH 508x11.1mm OL 37.2 , respectiv  din 

PEID, Pn 10, De 90 mm in teava portanta MSH 355x10,3mm 

OL 37.2 si o conducta aductiune apa potabila din PEID,Pn10, 

De 250 mm in teava portanta MSH 508x11,1 mm OL 37.2, 

L=18 m 

m 18.00 

Subtraversare Drum Judetean DJ 150  (SDJ3) prin foraj 

orizontal dirijat pentru  cu conducta de  refulare apa uzata  din 

PEID Pn10, De 90 mm In tub de protectie din OL , Dn 219 X 

7.1 mm, L=13.73 m  

m 13.73 

Supratraversare dubla parau (SPR2), cu conducta de 
distributie apa potabila din PEID RC De 110 mm si conducta 
de refulare apa uzata menajera din PEID RC De 90 mm, Ltot 
= 14.84 m 

m 14.8 
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    Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-64 Indicatori tehnici pentru UAT Campia Turzii 

Nr. 

Crt. Descriere U.M. Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Campia Turzii      

1. Conducta de canalizare - extindere m 4244.5 776,274.20 

2. Conducta de canalizare - reabilitare m 11951.57 11,634,967.50 

3. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 4 328,412.85 

4. Conducta de refulare apa uzata menajera m 834.41 38,714.04 

5. Statie de compostare in SEAU Campia Turzii ans 1 1,986,458.39 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

9.1.2.2.2 Canalizare menajera UAT Viisoara 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Viisoara sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. 

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Viisoara impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile 
Viisoara si Urca, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%. Epurarea 
apelor uzate provenite din UAT Viisoara se va realiza la statia de epurare din municipiul Campia 
Turzii. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Viisoara 
constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Viisoara, L= 2,922.19  m  

 Statii de pompare a apelor uzate noi, in loc. Viisoara  – 2 buc; 

 Statii de pompare a apelor uzate retehnologizate, in loc. Viisoara  – 3 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Viisoara L = 302.1m; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 140 mm, in 
loc. Viisoara L = 559.07 m; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 160 mm, in 
loc. Viisoara L = 425.11 m; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 250 mm, in 
loc. Viisoara L = 1564.10m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Urca, L= 5667.69m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Urca  – 2 buc; 
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 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Urca, L = 431.08m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare Viisoara este 39.23 l/s, iar debitul de 
dimensionare al retelei de canalizare Urca 10.37 l/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Viisoara s-a tinut cont de debitul Q=10.37l/s 
aferent localitatii Urca, ce deverseaza apele uzate in reteaua Viisoara. 

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Viisoara - 80 buc; 

- camine de vizitare Urca - 141 buc. 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri in loc. Viisoara: 58 buc; 

- extindere racorduri in loc. Urca: 218 buc; 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Viisoara, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean, astfel: 
Tabel 9.1-65 Subtraversari de DJ necesare pe traseul conductelor de refulare apa uzata din 
comuna Viisoara 
 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Drum Judetean DJ 150  (SDJ1) prin foraj orizontal 
dirijat pentru  cu conducta de  refulare apa uzata  din PEID PN10, 
De 250 mm in tub de protectie din OL , DN 457 x 7.1 mm 
(Proiectata prin contract CL11 - nu face parte din contract CL7) 

m 9.4 

Subtraversare Drum Judetean DJ 150  (SDJ2) prin foraj orizontal 
dirijat pentru  cu conducta de  refulare apa uzata  din PEID PN10, 
De 90 mm in tub de protectie din OL , DN 219 x 7.1 mm 
(Proiectata prin contract CL11 - nu face parte din contract CL7) 

m 12.8 

Subtraversare de drum judetean DJ150 (SDJ4)- cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de refulare ape uzate menajere, Dn 250 
mm, in tub de protectie din OL, De 457 x 7.1 mm 

m 11,3 

       Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Tabel 9.1-66 Supratraversari rauri, parauri necesare pe traseul conductelor de refulare apa 
uzata din comuna Viisoara 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Supratraversare Rau Aries (SPR1) cu conducta de refulare apa 
uzata menajera din PEID PN10, De 250mm in tub de  protectie, 
PEID PN10, De 450 mm 

 
m 

 
91 

Supratraversare Parau Valea Larga (SPR 2) cu conducta de 
refulare apa uzate menajera din PEID, De 140 mm in teava 
portanta din OL 406.4x10.3 mm  

 
m 

 
14.1 

Supratraversare Parau Valea Lata (SPR 3)  cu conducta de 
refulare apa uzata menajera din PEID, De 140 mm in teava 
portanta din OL 406.4x10.3 mm  

 
m 

 
15.8 

 Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Configuratia terenului din localitatile Viisoara si Urca impune prevederea a 4 statii de pompare a 
apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatilor Viisoara si Urca 
vor fi colectate in SPAU6 Viisoara de unde vor fi transportate catre primul camin din Municipiul  
Campia Turzii, strada George Cosbuc.  
  
Tabel 9.1-67 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Viisoara  
 

Loc. Nr. Crt. 
Denumire 

SPAU 

Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) 
Diametru

(mm) 
Lungime(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

Viisoara 

1 SPAU1 12 7 140 398.07 

2 SPAU2 4 6 90 301.86 

3 SPAU3(ex) 17 4 140 161 

4 SPAU4(ex) 19 13 160 425.11 

5 SPAU6(ex) 50 19 250 1564.09 

Urca 
1 SPAU1 4 10 90 119.47 

2 SPAU2 4 10 90 311.61 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-68 Indicatori tehnici pentru UAT Viisoara 
            

 

Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Viisoara      

1. Conducta de canalizare - extindere m 2922.19     353,620.35 

2. 
Statii de pompare ape uzate menajere 
noi 

buc. 2 
137,180.39 

3. 
Statii de pompare ape uzate menajere 
retehnologizate 

buc. 3 
206,862.28 

4. Conducta de refulare apa uzata m 2850.38     258,405.88 
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Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

menajera 

Localitatea Urca      

1. Conducta de canalizare - extindere m 5667.69 583,868.53 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 137,180.39 

3. 
Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

m 431.08 
20,000.78 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

9.1.2.2.3 Canalizare menajera UAT Luna 

 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Luna sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere.  
 

 
Figura 9-18 – UAT Luna 
 
Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din comuna Luna 
impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile Luna, 
Luncani si Gligoresti, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%.  

Apele uzate din loc. Luna vor fi transportate catre statia de epurare existenta din Campia Turzii 
prin intermediul statiei de pompare existente SPAU3 dimensionata pentru un debit de 72mc/h. 
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Epurarea apelor uzate din loc. Luncani se va face in statia de epurare Luncani ce va fi extinsa si 
modernizata prin prezentul proiect. Emisarul statiei de epurare Luncani este raul Aries. 

Localitatea Gligoresti nu beneficiaza de retea de canalizare, astfel ca reteaua nou proiectata va 
racorda toata populatia, iar apele uzate vor fi epurate in statia de epurare Luncani.  

Statia de epurare Luncani va fi extinsa si modernizata conform descrierii de la Capitolul „Statie de 

epurare―. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Luna 
constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Luna, L= 7633.72 m ; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Luna – 5 buc;  

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Luna, L = 657.46m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Luncani, L= 3404.08 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Luncani – 2 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Luncani, L = 343.70 m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Gligoresti, L= 6074.03 m ; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Gligoresti – 2 buc.;      

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Gligoresti, L = 748.43 m; 

 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare din Luna este 22.11 l/s, debitul de dimensionare al 
retelei de canalizare din Luncani 13.30 l/s si debitul de dimensionare al retelei de canalizare din 
Gligoresti 5.93 l/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Luncani s-a tinut cont de debitul Q=5.93 l/s 
aferent localitatii Gligoresti, ce deverseaza apele uzate in reteaua din Luncani. 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Luna - 220 buc; 

- camine de vizitare Luncani - 91 buc.: 

- camine de vizitare Gligoresti - 138 buc. 
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Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri in loc. Luna: 370 buc; 

- extindere racorduri in loc. Luncani: 147 buc; 

- extindere racorduri in loc. Gligoresti: 204 buc. 
 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Luna, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum national, astfel: 
 
Tabel 9.1-69 Subtraversari de DN necesare pe traseul retelelor de canalizare menajera din  
com. Luna 
 

Denumire subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum national DN15 (SDN1 Km 14 + 470 m)  
cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare 
menajera , Dn 250 mm in tub de protectie din OL Dn 457 x 7.1 
mm (in loc.Luna) 

m 13.80 

Subtraversare Drum National DN15 (SDN1 Km13 + 988m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de canalizare menajera 
PVC SN8, DN 250 mm in tub de protectie din OL DN 457 X 7.1 
mm (in loc.Luna) 

m 13.9 

Subtraversare parau prin foraj orizontal dirijat cu conducta de 
canalizare menajera din PVC DN 250 mm, in tub de protectie 
din OL 457X7,1 mm, L=13.3 m (in loc.Luna) 

m 13.3 

Subtraversare drum national DN15 (SDN1 Km 17+391 m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de distributie apa , De 
110 mm in tub de protectie din OL Dn 273.1 x 7.1 mm (in 
loc.Luncani) 

m 17.00 

Subtraversare drum national DN15 (SDN2 Km 18 + 369 m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de canalizare menajera , 
Dn 250 mm in tub de protectie din OL Dn 457 x 7.1 mm (in 
loc.Luncani) 

m 15.2 

Subtraversare drum national DN15 (SDN3 Km18 + 369m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de distributie apa, PEID, 
De 110 mm in tub de protectie din OL Dn 273.1 X 7.1 mm (in 
loc.Luncani) 

m 16.4 

Subtraversare drum national DN15 (SDN4 Km 18 + 781 m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de canalizare menajera , 
Dn 250 mm in tub de protectie din OL Dn 457 x 7.1 mm (in 
loc.Luncani) 

m 13.9 

Subtraversare Drum National DN15 (SDN2 Km17 + 781m) cu 
foraj orizontal dirijat pentru conducta  de canalizare menajera, 
Dn 250 mm in tub de protectie din OL De 457 X 7.1 mm (in 
loc.Luncani)  

m 13.3 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

Statii de pompare a apei uzate 
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Configuratia terenului din localitatile Luna, Luncani si Gligoresti impune prevederea a 10 statii de 
pompare a apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatilor 
Luncani si Gligoresti vor fi epurate in statia de epurare existenta de la Luncani,  iar apele uzate de 
la Luna vor fi transportate prin SPAU3 existent catre statia de epurare de la Campia Turzii.  
 
Tabel 9.1-70  Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Luna 
 

Loc. Nr. Crt. Denumire SPAU 
Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) Diametru(mm) Lungime(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

L
u
n
a
 

1 SPAU1 4 11 90 311.91 

2 SPAU2 4 9 90 158.47 

3 SPAU3 4.79 11 90 129.90 

4 SPAU4 4 9 90 51.07 

5 SPAU6 4 4 90 6.11 

Luncani 
1 SPAU1 4.95 7 90 199.29 

2 SPAU2 4 5 90 144.41 

Gligoresti 
1 SPAU1 4 19 90 298.37 

2 SPAU2 4.81 12 90 450.06 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-71 Indicatori tehnici pentru UAT Luna 

Nr. Crt.  

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Luna      

1. Conducta de canalizare - extindere m  7633.72 929,369.22 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 5 517,222.28 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 657.46 30,504.11 

Localitatea Luncani      

1. Conducta de canalizare - extindere m 3404.08 440,371.62 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 152,091.31 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 343.70 15,946.62 

4. Statie de epurare Luncani ans. 1 1,226,254.80 

Localitatea Gligoresti      

1. Conducta de canalizare - extindere m 6074.03 614,562.86 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 149,961.18 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 748.43 34,724.83 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
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9.1.2.2.4 Statia de Epurare regionala Campia Turzii 

Statia de Epurare Campia Turzii deserveste aglomerarile Turda si Campia Turzii si a fost 
dimensionata pentru circa 110000 locuitori echivalenti si reabilitata in cadrul Proiectului finantat 
prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013. 

Avand in vedere ca in zona nu exista posibilitati de depunere a namolului deshidratat rezultat din 
Statia de epurare Campia Turzii, existand posibilitatea de incinerare a acestuia in cadrul fabricii de 
ciment Holcim Turda, iar costul incinerarii scade proportional cu scaderea continutului de apa a 
namolului, se propune realizarea unei instalatii de compostare in cadrul  Statiei de epurare Campia 
Turzii. 
 
Statia de epurare Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin finantare din POS Mediu I, in 
baza contractului nr. 11072/08.07.2009 - Pachet 12 incheiat cu COSTRUZIONI DONDI S.p.A. si 
S.C. ACSA S.A.  
Sumarul situatiei existente ce va fi luata in considerare la proiectare noilor obiecte este urmatorul : 

 

Incarcarile apei uzate: 

La intrarea apei uzate in statia de epurare: 

PARAMETRI Indici U.M Valoare 

Cantitate CBO5 kg/zi 6.600,00 

Incarcarea organica CBO5 mg/l 157,14 

Incarcarea  specifica rezultata CBO5 g/L.E./zi 60,00 

Cantitate CCO-Cr kg/zi 13.200,00 

Incarcarea organic CCO – Cr COD-Cr Mg/l 314,29 

Azot total ca TKN TKN kg/zi 1.331,00 

Poluare specifica TKN TKN mg/l 31,69 

Azot amoniacal NH4-N: NH4-N kg/zi 465,85 

Poluare medie rezultata in NH4 NH4-N mg/l 11,09 

NH3- Amoniac NH3-N Kg/zi 799 

NH3- Amoniac- Concentratie: NH3-N mg/l 17,83 

Fosfor total, P                                           P kg/zi 308,00 

Poluare medie rezultanta P P mg/l 7,33 

Substante solide totale- SST                      SST kg/g 7.700,00 

Concentratie medie: SST mg/l 183,33 

Solide volatile- SSV SSV kg/g 5.390,00 

Concentratie solide volatile (SSV) SSV mg/l 128,33 

 
         Parametrii apei epurate: 

Parametri Unitate de masura Valori  

CBO5 mg/l 25 

COD mg/l 125 

SS mg/l 35 

NO3-N mg/l 10 

Fosfor- total mg/l 1 
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Statia nou construita si modernizata are urmatoarele obiecte:  

Linia apei: 

Treapta mecanica: 

- Gratare rare si dese; 

- Statie de masurare parametrii apei uzate la intrare in statie 

- Statie de pompare apa uzata; 

- Deznisipator cuplat cu separator de grasimi, cu doua linii paralele, echipat cu poduri 

racloare pentru nisip si grasimi; 

- Instalatie de spalare nisip; 

- Suflante pentru insuflare aer pentru deznisipator; 

- Decantoare primare longitudinale; 

 

Treapta biologica: 

- Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare, cu sisteme de difuzie a aerului cu bule 

fine; 

- Statie de suflante; 

- Decantoare secundare radiale; 

- Statie de masurare parametrii apei epurate evacuate; 

 

Linia namolului: 

- Statie de pompare namol primar; 

- Statie de pompare namol recirculat si in exces; 

- Ingrosator gravitational de namol primar si in exces; 

- Rezervoare de fermentare namol; 

- Instalatie de desulfurare biogaz; 

- Gazometru; 

- Instalatie de cogenerare; 

- Statie de deshidratare namol; 

 

Instalatiie de deshidratare a namolului sunt de tip filtru presa banda, si sunt dimensionate 

pentru a prelucra circa 104 mc de namol /zi. 

 

Instalatia de cogenerare are urmatoarele caracteristici:  

 

Putere electrica instalata kVA 300 

Putere termica kWt 272 

Consumul de biogaz mc/h 75,5 

 

La ora actuala Statia de epurare Campia Turzii functioneaza la circa 55 – 60 % din capacitate. 
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Instalatie de compostare 
 
Prin proiect se va realiza o statie de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, apmlasata in cadrul 
statiei de epurare Campia Turzii.  

Statia de compostare va composta namolurile generate in cadrul SEAU Campia Turzii, in amestec cu 
deseuri verzi. Capacitatea totala a statiei de compostare va fi de 5260 t/an din care 3760 tnamol/an. 

La proiectarea statiei de compostare  s-a avut in vedere realizarea unei investitii cat mai reziliente la 

schimbarile climatice si contributia la indeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de sera stabilite 

prin Strategia privind schimbarile climatice.  Astfel, s-au avut in vedere masuri referitoare la :  

 Masuri de proiectare astfel incat  statia de epurare sa fie cat mai rezilienta la schimbarile climatice 

(in conformitate cu masurile identificate in sectiunea 12.5.5.3) 

 Masuri care sa asigure emisii cat mai rduse de gaze cu efect de sera 

o achizitia de pompe cu eficienta energetica ridicata 

o achizitia de ventilatoare cu eficienta energética mare 

o achizitia de utilaje echipate cu motoare cu consum redus de energie si emisii reduse de gaze cu 

efect de sera. 

Masurile  indentificate sunt mentionate si in acordul de mediu  si  au fost integrate in totalitate in proiectul 

statiei de epurare.  

De asemenea, in scopul asigurarii protectiei mediului la proiectarea statiei de compostare s-au propus o 
serie de masuri  care sa asigure prevenirea, reducerea sau eliminarea impactului potential negativ asupra 
mediului. Masurile propuse sunt  mentionate, de asemenea, prin acordul de mediu si se refera in principal la 
urma toarele aspecte : 

 colectarea apelor uzate si a levigatului de pe amplasamentul statiei si compostare si epurarea 
acestora in cadrul Statiei de epurare Campia Turzii ; 

 evitarea imprastirii mirosurilor provenite din procesul de compostare a namolurilor:   a fost ales 
procesul de compostare aeroba intensiva, in hala inchisa, care accelereaza descompunerea 
materialului de amestec, avand ca rezultat cresterea temperaturii necesare distrugerii agentilor 
patogeni si reducerea cantitattii de gaze mirositoare ce rezulta in timpul procesului; De asemenea, 
se va asigura aerarea brazdelor prin intoarcerea saptamanala a brazdelor  pe parcursul celor 8 
saptamani de process. 

Pentru a elimina mirosuri care se emana in timpul procesului de compostare si prin intoarcerea 
brazdelor, datorita unor eventuale conditii de descompunere anaerobe formate in interiorul brazdei, 
Hala de compostare va fi dotata cu  echipamente de extragere a aerului viciat de mirosuri  si 
neutralizarea acestora (biofiltru). namolul care urmeza sa fie introdus in process va fi depozitat 
temporar in cadrul unei halei inchise si acoperite cu tabla 

 toate operatiile de manipulare, stocare si procesare (hala depozitare temporara namol, platforma 
depozitare deseuri verzi, plarforma omogenizare amestec namol/deseuri verde,  hala compostare, 
platforma depozitare compost) se vor realiza pe platforme betonate  pentru a preveni poluarea 
solului.  

 

Statia de compostare a fost dimensionata pentru urmatoarele capacitati: 

Tabel 9.1-72 Dimensionare Statie de Compostare 

Parametru Namol Deseu verde amestec Total 

 t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi t/an t/zi mc/an mc/zi 

Input 3760 10.3 3404 9.3 1500 4.1 7356 20.15 5260 14.4 10760 29.45 

Output  3100 8.4 4800 13.1 
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Inainte de a fi introdus in procesul de compostare namol generat in cadrul statiei de epurare Campia Turzii 
este supus proceselor de ingrosare, descompunere anaeroba in metantancuri si deshidratare care au loc in 
treapta de tratare a namolurilor existenta in cadrul SEAU; namolurile  obtinute nu au miros sau acesta este 
insesizabil. 

Fractia de amestec poate sa fie formata din: 

 Paie din cereale, rapita sau porumb  

 Iarba [verde sau uscata] 

 Deseuri verzi[lemn, crengi, frunze verzi, etc] – trebuie tocate inainte de a fi amestecate cu namolul 

 Frunze uscate, etc 

 Fractie >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare 

 

Umiditatea dupa mixarea namolului cu fractia de amestec se va presupune ca va fi la intrare 55-60%. 

Statia de epurare va fi operabila 24 h/zi , respective 350 zile/an echipamente/procese tratarea biologica si 8 

h/zi, 1 schimb/zi,  260 zile/an manipulare materiale si mentenanta. 

Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de 

compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). Aceasta trebuie sa aibe o umiditate 

mai mica fata de cea a namolului.  Fractia de amestec este necesara pentru a se obtine un amestec omogen 

cu structura interna suficienta pentru a permite aerului sa treaca prin gramada evitand procesul de 

compostare anaerob care poate produce mirosuri neplacute. 

Pentru dimensionarea  instalatiei s-a presupus  ca  pentru compostare vor fi utilizate cca 500 t.an 
paie si 1000 t/an alte deseuri verzi. 

Pentru a fi imprastiat pe terenurile agricole, compostul va respecta cerintele de calitate privind continutul de 
metale grele prevazute in OM nr 344/ 2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (prezentate in tabelul 1-64) 

Pentru irigarea brazdelor se vor utiliza 1200 mc/an apa.  

Etapele procesului de compostare: 

 Amestecul namolului cu materialul de umplutura; 

 Descompunerea, aerarea amestecului prin insuflare de aer si mecanic prin intoarcerea brazdelor; 

 Maturarea - permite desfasurarea fenomenului de stabilizare a namolului si racirea compostului; 

 Rafinarea sau sitarea pentu indepartarea materialului nebiodegradabil; Fractia grosiera rezultata de 

la ciur este recirculata prin reintroducerea in procesul de compostare ca fratie structurala in noile 

brazde sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor;   

 Depozitarea temporara;  

 Valorificarea. 

 
FLUX TEHNOLOGIC 

Namolul produs de statia de epurare se va depozita temporar in hala inchisa si acoperita de depozitare 

temporara a namolului, pentru alimentarea statiei de compostare, dimensionata pentru depozitarea  timp de 

14 zile a unei volum de 144.22 mc namol (10.3 mc/zi), avand  suprafata de 100 mp. Transportul namolului 

de la zona de deshidratare pana in zona de depozitare temporara se va face cu ajutorul containerelor 

existente si se va stoca la inaltimea ceruta (max 2 m) cu ajutorul incarcatorului frontal. 

In figura urmatoare se prezinta Fluxul tehnologic din statia de compostare 
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La intrarea in statie deseul verde care urmeaza sa fie folosit ca material de amestec va fi tocat cu ajutorul  

tocatorului si  transportat cu ajutorul incarcatorului frontal sau cu tractorul dotat cu furci si cupa pe platforma 

de depozitare temporara, dimensionata pentru stocarea a 840 mc deseu verde, timp de 28 de zile. Suprafata 

platformei va fi de 300 mp. Inaltimea maxima a gramezii va fi de 3.2 m. 

Pentru amestecare namolului si mateialul de amestec (deseuri verzi), pe platforma exterioara betonata se 

vor forma 2 brazde  cu dimensiunea de 30 m lungime, cca. 4,0 m latime si cca. 1,9 m inaltime. Construirea 

gramezilor se va face prin asezare in partea de jos a fractiilor de amestec (voluminoase si mai uscate) dupa 

care se vor aseza in straturi de namol alternativ cu  deseu verde, pana la atingerea inaltimii proiectate. 

Dupa construirea brazdei materialul se va omogeniza printr-o trecere cu ajutorul tractorului si a intorcatorului 

de brazda si apoi se va muta ininteriorul  halei inchise  cu ajutorul incarcatorului frontal si a tractorului. 

In fiecare saptamana, in interiorul halei, se va construi cate o brazda de amestec cu  lungimea de  cca. 35 

m, latime cca. 4,5 m si inaltime maxima la varf cca. 2,3 m.  

Volumul de material de amestec pe o brazda va fi de cca 225 mc. 

Pentru a stimula compostarea intensiva si maturarea brazdele vor fi aerate  cu ajutorul ventilatoarelor iar pe 

parcursul procesului se va masura temperatura.   

Brazdele sunt rasturnate si amestecate periodic in timpul procesului de compostare in vederea aerarii 

mecanice.Fiecare brazda se va intoarce o data pe saptamana pe perioada de compostare intensiva prin 

mutarea acesteia inspre dreapta (pe amplasamentul invecinat) cu ajutorul cu intorcatorului de brazde cu 

stocare laterala. Cand este necesar brazdele se vor umezi cu ajutorul sistemului de irigare montat in hala, de 

regula inainte de a se intoarce brazdele. 

Rata procesului de biodegradare este controlata de aerare, umiditate si procesul mecanic de intorcere a 

brazdelor. Procesul de compostare poate fi  controlat si accelerat de: 

 Aerarea fortata care  furnizeaza suficient oxigen conform cerintei  si care in acelasi timp  furnizeaza 

mecanismul de control al mirosurilor 

 Intoarcerea brazdelor de compost care contribuie la amestecarea materialului si cresterea aerarii in 

material;  

Procesul de compostare intensiva va dura 28 de zile iar procesul de maturare aerata 28 de  zile. Intregul 

proces dureaza 56 zile.  
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Dupa cele 8 saptamani de compostare, compostul pe brazda cu nr. 8 (prima brazda formata) va fi trecut prin 

ciurul rorativ de rafinare de unde fractia fina (< 25 mm)  se va muta in hala de stocare temporara a 

compostului cu suprafata de 384.47mp, iar cea grosiera se va folosi ca si fratie structurala in noile brazde 

sau ca material biofiltrant la biofiltru de neutralizare a mirosurilor. 

Compostul obtinut (13.3 mc/zi) va fi stocat in sopronul acoperit de stacare compost, cu suprafata de 400 mp, 

sopronul fiind dimensionat pentru stocarea timp de 92 zile a unei cantitati de cca 1223.31 mc (inaltimea 

maxima a gramezii de 3.5 m). 

Compostul va fi comercializat  ca fertilizant pe terenurile agricole in vrac sau comercializat, ambalat in saci.   

Pentru  proiectarea statiei de epurare se au in vedere urmatoarele cerinte: 

 Zona de receptie si stocare a namolului si fractiei de amestec (deseu verde) 

 Amestecarea mecanica namolului si a deseurilor verde 

 Stocarea amestecului inainte de introducerea in procesul de compostare 

 Zona de fermentare  in brazde si maturarea timp de  56 de zile  

 Trecerea prin ciur a materialului (dimensionarea ciurului depinde de cerintele de utilizare, fractia fina 

se comercializeaza iar fractia grosiera se recicleaza in procesul de compostare ca material de 

structurare)  

 Stocarea finala a compostului  

 Controlul mirosurilor, colectarea levigatului si a apelor pluviale 

Pentru asigurarea functionarii statiei de compostare se vor realiza urmatoarele:  

 Hala inchisa si acoperita cu tabla pentru stocarea temporara a namolului dimensionata pentru 

stocarea temporara a cantitatii de namol necesara pentru formarea brazdelor de compostare (14 

zile, cca 144.22t, 131 mc) cu suprafata S=100 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru depozitarea temporara a  fractiei structurale de amestec (paie, 

deseuri lemn, iarba, frunze, alte deseuri verzi), pentru o perioada de 28 zile, cca 840mc; Suprafata 

platforma S=300 mp; 

 Platforma betonata exterioara pentru amestecarea fractiilor de namol si deseu verde S=2050 mp 

 Hala inchisa compostare cu suprafata de 2200 mp si inaltimea de 5 m, dimensionata pentru 

amplasarea a 8 brazde de compostare; 

Hala va fi dotata cu urmatoarele:  

o Sistem de control temperatura brazde – 8 senzori de temperatura fara fir care se vor 

introduce in materialul din brazde; 

o Sistem de irigare montat in hala pentru 7 brazde 

o Sistem de aerare in sistem depresionar a brazdelor (extragere aer din hala prin brazde) 

controlat prin SCADA,  prin conducte pozitionate in pardoseala de beton, conectate la 

Biofiltru de neutalizare a mirosurilor - 1 ventilator de min. 3,0kW/brazda; Ventilatoarele au 

interiorul din  inox si carcasa exterioara aluminiu; 

o Sistem ventilatie in sistem depresionar a halei (1 ventilator de cca. 45kW) (pentru extragerea 
aerului viciat) conectat la Biofiltru de neutalizare a mirosurilor; Tubulatura in interiorul halei 
pentru extractia aerului viciat din hala; se vor achizitiona ventilatoare  cu eficienta energética 
ridicata. 

o Sistem de filtrare a aerului – Biofiltru prevazut cu sistem de spalare a aerului; Min. 3,5 

schimburi de aer/ora a halei de compostare; cca. 50.000 mc/h;  
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Biofiltru are o suprafata de cca. 340 mp; inaltimea materialului biofiltrant este de min. 2,00m; 

patul biofiltrant este format din fractie grosiera in partea inferioara diametru cca.40-80 mm si 

h=0,5m; fractie fina in partea superioara cca. 20-40 mm si hcca=1,5 m 

o Intorcator de brazde (pentru omegeniarea materialului); intorcator cu stocare laterala ( 

pentru  interiorul halei) 

o Container monitorizare proces tehnologic (PC, monitor si program vizualizare) 

o Conductele de aerare(1 linie/brazda) au o distributie omogena a aerului (inceput conducte 

fata de sfarsit conducta) de +/-15%  

 Sopron acoperit de stocare a compostului cu suprafata de 400 mp; 

 Rigole si camin colectare levigat si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

 Rigole si camin colectare ape pluviale si pompare spre zona de tratare mecanica a statiei de epurare 

existente 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin Strategia privind 
schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 
In scopul nevoilor de adaptare la schimbarile climatice urmatoarele masuri de adpaptare asunt integrate in 
proiect:  

 Apele pluviale de pe amplasamentul Instalatiei de compostare namol vor fi  evacuate in reteua 
interna de canalizare pluviala a statiei de epurare Turda Campia Turzii si descarcate in statia de 
epurare; 

 Obiectele Statiei  de compostare namol din cadrul statiei de epurare Turda-Campia Turzii vor fi 
amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%. 

 Achizitia unui generator electric de urgenta  care sa asigure functionarea echipamentelor in caz de 
intrerupere a alimentarii cu energie ca urmare a unui fenomen meteo extrem. 

De asemenea, in scopul asigurarii unui sistema cat mai rezilient  la schimbarile climatice si in conformitate cu  
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilit prin Strategia privind Schimbarile 
climatice,  in cadrul statiei de compostare vor fi asigurate urmatoarele:  

 Utilajele care vor deservi statia de compostare, achizitionate prin proiect vor fi  echipate cu 
motoare cu consum redus de energie si emisii reduse de gaze cu efect de sera,  

 Pompele aferente  procesului tehnologic, achizitionate prin proiect vor avea eficiente energética 
ridicata  

 Ventilatoarele achizitionate vor avea eficicienta energética mare. 

 

Calcul dimensionare compostare intensiva  (56 zile]) 

Material amestec total  mc/an 10,760 

Material amestec/zi mc 29.45 

Irigare Apa proaspata  mc 1.200 

Lungimea brazda  m 35,00 

Latime brazga m 4,50 

Inaltime maxima brazda la varf  (forma triunghilara) m 2,30 

Zile de proces (compostare intensiva + maturare) zile 56 

Nr de cicluri /an 1 brazda nr 6.5 

Numar de brazde necesare nr 7.3 

Numar brazde rotunjit nr 8 

Nr  brazde formate/saptamana nr 1 

 
Incarcare nominala in 
Biofiltru 

mc/ora 51.000 
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Incarcare admisa m³/m²h   
(intre 100 si 150 
conform VDI 
3477) 150 

Inaltimea de umplere m 2 

Geometria biofiltrului 

Suprafata necesara 
mp 340 

 

Compostare intensiva - IESIRE 

Volum  mc  4.800 

Iesire masa t 3.100 

Densitate  t/mc 0,65 

Materie uscata  60% mc 2880 

Apa  40% mc 1920 

 
Pentru operarea statiei sunt necesare urmatoarele echipamente: 
 

 Incarcator frontal – 1 buc 

 Tocator deseuri verzi – 1 buc 

 Intorcator de brazde – 1 buc 

 Tractor cu incarcator frontal si furci – 1 buc 

 Intorcatorul de brazde cu stocare laterala – 1 buc 

 Ciur rafinare – 1 buc 

 
Utilajele vor fi  echipate cu motoare cu consum redus de energie si emisii reduse de gaze cu effect de sera, 
in conformitate cu obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilit prin Strategia privind 
Schimbarile climatice. 
 
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau 
va  fi comercializat ambalat prin reteaua de magazine pentru utilizarea in amenajari peisagistice si substrat 
ghivece.  

 
 
 

9.1.2.2.5 Statie de epurare Luncani 

Generalitati 

Aglomerarea Luncani  cuprinde localitatile Luncani si Gligoresti. 
Statia de epurare care deserveste Aglomerarea Luncani este dimensionata pentru tratarea apei 

uzate provenite de la o populatie de circa 1000 locuitori. 

- Procesul de epurare propus este: pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea 

azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului ; 

- Tratarea namolului: deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea intermediara pe 

platforme ; 

- Emisar : r. Aries 
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Cerintele de calitate ale emisarului sunt: 
 

Parametru Unitate 
Valori limita de descarcare 

Valoare Standard de analiza 

CBO5 mg/l 25 
STAS 656-82 

SR ISO 5815-98 

CCO mg/l 125 SR ISO 6060-96 

Ntotal mg/l 10 STAS 7312-83 

Ptotal mg/l 1 SR EN 1189-99 

MTS mg/l 35 STAS 6953-81 

 

- Amplasament : localitatea Luncani, judetul Cluj 

Situatia existenta 

In prezent, localitatile incluse in Aglomerarea Luncani dispun de sistem centralizat de colectare a 

apelor uzate si de statie de epurare pentru 1000 L.E.  

Apele uzate colectate sunt transportate spre o stație de epurare existenta, tip monobloc, avind 

capacitatea de 150 mc/zi și 1000 L.E. Emisarul este r. Aries. 

Statia de epurare existenta consta din urmatoarele : gratar rar cu bare, bazin separator de grasimi 

si deznisipator, statie pompare ape uzate, treapta biologica constind din compartiment anoxic, 6 

mc, echipat cu mixer, compartiment aerob, cu biomasa in suspensie (carriers) echipat cu sistem de 

aerare, decantor secundar, cu evacuarea namolului in exces spre bazinul de ingrosare namol, 

camin injectie hipoclorit pentru dezinfectie, tratarea namolului prin ingrosare in bazinul de 

ingrosare, amestec cu solutie de polimer si deshidratare intr-o instalatie cu saci. 

Sistemul de canalizare este insuficient si nu asigura un grad de conectare corespunzator. 

Situatia propusa 

Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge 

un grad de conectare de 100%, este necesara extinderea statiei de epurare astfel incat sa poata 

prelua apele uzate provenite de la cele doua localitati. 

La proiectarea statiei de epurare s-a avut in vedere realizarea unei investitii cat mai reziliente la 

schimbarile climatice si contributia la indeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de 

sera stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice.  Astfel, s-au avut in vedere masuri 

referitoare la :  

 Masuri de proiectare astfel incat  statia de epurare sa fie cat mai rezilienta la schimbarile 

climatice (in conformitate ci masurile identificate in sectiunea 12.5.5.3 

 Masuri care sa asigure emisii cat mai rduse de gaze cu efect de sera 

o achizitia de pompe cu eficienta energetica ridicata 

o achizitia de suflante aferente treptei de tratare biologica cu eficienta energética mare 
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Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbatile climatice, in conformitate cu masurile de 
adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de epurare se vor asigura urmatoarele 
dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 
fenemenelor meteo extreme 

 Stabilirea capacitatii suflantelor se dimensioneaza pentru temperatura de minim 25°C ; 
 Statia de suflante ale SE Luncani va fi prevazuta cu sistem adecvat de ventilatie –Cladirea 

in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in special 
acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara ; 

 Procesul de epurare biologica pentru SEAU este prevazut cu nitrificare, denitrificare si 
costabilizarea namolului, cu obligativitatea asigurarii virstei namolului de minim 25 zile la 
temperatura de dimensionare de 12 °C ; 

 Stata de epurare va fi prevazute cu instalatie de pretratare mecanica, inclusiv deznisipator, 
care va asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu dimensiunile 
mai mari de 0.2 mm in conditii de debit maxim. 

 La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive automate de prelevare 
a probelor de apa uzata si echipamente de masurare a parametrilor fizico-chimici si 
biologici. Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de 
efluent evacuat; 

 Achizitia unei motopompe pentru interventii  in caz de inundatii 
 Colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe amplasamentul 

statiei de epurare;  
 Statia de epurare este  prevazuta  cu instalatede ingrosare si deshidratare namol si cu 

bazin tampon de namol cu capacitate adecvata. De asemenea, s-a prevazut un depozit 
temporar pentru stocarea namolului deshidratat ; 

 Obiectelor Statiei de epurare vor fi amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la 
inundatii de 1% ; Nivelul de inundatii ce apare intr-o perioada de 100 de ani (1%) nu trebuie 
sa provoace daune facilitatilor din cadrul SEAU 

 Deversarea apelor uzate epurate in emisar, respectiv Raul Aries, se va realiza  in conditii 
de inundatii, la un nivel de inundatii care apare intr-o perioada de 50 de ani (2%), 
considerandu-se incadrarea constructiilor hidrotehnice in clasa de importanta III (STAS 
4273 - 1983) si categoria de importanta 4. 

 Dotarea cu o statie de pompare a apei epurate pentru nivele mari in emisar, care va 
asigura descarcarea apei epurate in situatiile in care nivelul in emisar depaseste nivelul cu 
asigurarea de 2% ; 

 Se va furniza sistem  SCADA pentru monitorizarea si controlul statiei. Sistemul SCADA va fi 
implementat ca un instrument de management operational, si va fi furnizat odata cu 
echipamentele, pentru a asigura monitorizarea si controlul activitatii de rutina a statiilor de 
epurare a apelor uzate si pentru generarea informatiilor generale de gestionare ; 

 Conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare va fi dotate cu clapeti de sens 
pentru protejarea sistemului de schimbarea sensului fluxului debitelor in cazul producerii 
unor inundatii cu o adancimea mai mare decat inaltimea de amplasare a conductei de 
evacuare apei epurate in emisari;   

 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura 
continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   

 Statia de epurare va fi imprejmuita cu gard realizat din panouri si stilpi din beton, de 2.50 m 
inaltime; 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, toate pompele necesare procesului vor fi  pompe cu 
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eficienta energetica ridicata.  

De asemenea, se vor achizitiona suflante aferente treptei de tratare biologica cu eficienta 

energética mare.  

 

Masurile  indentificate sunt mentionate si in acordul de mediu  si  au fost integrate in totalitate in 

proiectul statiei de epurare.  

 

De asemenea in vederea prevenirii si reducerii impactului asupra factorilor de mediu prin proiect se 

propun urmaroarele masuri: 

 Statia de epurare va fi echipata cu sistem SCADA care va semnala eventualele avarii ; 

dotarea cu echipamente pentru monitorizarea  parametrilor de procese ; se vor asigura 

dotari pentru monitorizarea in flux continuu  a calitatii apelor uzate influente in statia de 

epurare si la iesirea din statia de epurare; montarea aparatelor de masura  a debitelor de 

apa furnizate incurajeaza reducerea consumului de apa 

 Stacarea temporara a namolurilor pe platforma betonata  

 Realizarea de structuri acoperite pentru tratarea si stocarea temporara a namolului 

 

Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare 

din localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura 

repartizarea debitelor influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 1000 de EL, 

respectiv Qmax zi: 150 mc/zi, si cea noua, pentru 1600 de EL, respectiv Q max zi: 354 mc/zi. 

 

Schema de epurare pentru extinderea SE Luncani cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare 

admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si 

grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de 

suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate 

efluente, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, 

depozit de namol. 

 

Schema de epurare propusa cuprinde urmatoarele obiecte: 

- Camin admisie, gratar rar si statie de pompare influent 

- Instalatii pretratare mecanica ( unitati compacte cu grătare, deznisipator si separator de 
grăsimi) 

- Debitmetru intrare si masura calitate influent statie 

- Tratarea biologica(Treapta de tratare secundară va fi proiectat ca proces cu nămol 
activat cu biomasa in suspensie sau fixata (carriers), cu functionare continua sau secventiala, cu 
nitrificare, denitrificare,stabilizare si decantare secundara, pentru a îndeplini cerinţele privind 
calitatea efluentului. 

- Statie de suflante 

- Instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului 

- Debitmetru si masurare calitate efluent 

- Gura de varsare in emisar 

- Bazin stabilizare namol 
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- Statie ingrosare si deshidratare namol 

- Statie pompare supernatant 

- Stocarea namolului deshidratat 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, toate pompele necesare procesului vor fi  pompe cu 
eficienta energetica ridicata.  

De asemenea, se vor achizitiona suflante aferente treptei de tratare biologica cu eficienta 
energética mare. 

AUXILIARE 

- Pavilion administrativ 

- Post de transformare 

- Retele in incinta 

- Centrala termica 

- Principii de proces, controlul si automatizarea statiei 

Date de proiectare SE Luncani – Parametri de calitate si volum 

Debitele luate in calcul pentru dimensionarea instalatiei sunt stabilite in breviarul de calcul pentru 

determinarea debitelor caracteristice pentru alimentare cu apa si canalizare. 

Stabilirea incarcarilor s-a facut conform Normativului de proiectare NP 133 / 2013. 

Debitele proiectate medii zilnice ale Lucrărilor 

Debite caracteristice U.M. Valoare 

Q mediu [m³/zi] 387.4 

Q u zi max [m³/zi] 503.61 

Q u or max  [m³/h] 60.2 

Q u or min [m³/h] 1.79 

Incarcarile de proiectare pentru statia de epurare Luncani 

Calitatea 

Influentului 

(apa uzata 

bruta) 

Concentratie Incarcare maxima 

 (mg/l) (Kg/zi) 

CCO-Cr 600.23 302 

CBO5 300.11 151 

MTS 350.13 176 

Ntotal 55.02 28 

Ptotal 9 4.5 
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Debite – statie epurare noua 

Debite caracteristice U.M. Valoare 

Q mediu [m³/zi] 271 

Q u zi max [m³/zi] 352 

Q u or max  [m³/h] 41.63 

Q u or min [m³/h] 1.47 

Caracteristici apa uzata – statie epurare noua 

Incarcari influent 

CBO5 [kg/zi] 192 

CCO [kg/zi] 384 

MTS [kg/zi] 112 

N –Total [kg/zi] 18 

P –Total [kg/zi] 2.9 

 

Caracteristici apa epurata 

Parametru Unitate 
Valori limita de descarcare 

Valoare Standard de analiza 

CBO5 mg/l 25 
STAS 656-82 

SR ISO 5815-98 

CCO mg/l 125 SR ISO 6060-96 

Ntotal mg/l 10 STAS 7312-83 

Ptotal mg/l 1 SR EN 1189-99 

SS mg/l 35 STAS 6953-81 

 

Descrierea Statiei de Epurare Luncani 

EPURARE MECANICĂ 

Debitul de dimensionare al treptei de epurare mecanica este debitul maxim orar. 

Treapta de epurare mecanica cuprinde urmatoarele: 

- Gratare rare  

- Statie de pompare apa uzata  

- Conducta de ocolire a statiei de pompare ; 

- Instalatie pretratare mecanica, inclusiv spalarea si presarea retinerilor de pe gratare, spalarea si 

deshidratarea nisipului retinut; 
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- Camin masura debit intrare statie; 

- Camera de receptie pentru namolul provenit din fose septice; 

Gratare rare si statie de pompare apa uzata 

In amonte, limita este data de caminul de distributie , iar conducta ce intra in camin gravitational 

este PVC D315 mm . In acest punct se va descarca reteaua de canalizare.  

Caminul de distributie propus va asigura repartizarea debitelor influente spre cele doua linii de 

epurare: statia de epurare existenta si cea noua 

In amonte de statia de pompare se va amenaja o camera prevazuta cu doua gratare rare, unul  cu 

curatire mecanica si unul, de ocolire, cu curatire manuala, pentru protectia pompelor din statia de 

pompare ape uzate. 

Gratarele se vor monta intr-un canal din beton armat amplasat la adincimea corespunzatoare. 

 

Număr minim necesar de unităţi de grătare rare cu 

curatare mecanica si actionare automata 
1 

Distanţa dintre barele grătarului rar mecanic 20 mm 

Pierderea hidraulică maximă a grătarului în condiţii 

de operare 
0,10 m 

Viteza maxima printre barele gratarelor la debit 

maxim  
1.2 m/s 

Numar unitati gratare rare cu curatire manuala 1 

Nr. containere 2 

Capacitatea minimă a containerelor 1 m3 

 

Gratarul se curata automat, sistemul de curatare fiind activat de diferenta de nivel a apei in amonte 

si aval de gratare sau de un interval de timp selectat. 

Retinerile gratarului rar se vor descarca in container. 

Izolarea celor doua gratare se va realiza cu stavile cu actionare manuala. 

Camera grătarelor va fi executată cu pereţi şi învelitori din panouri termoizolante din table 

rezistente la coroziune şi vor permite igienizarea tuturor suprafeţelor prin spălare cu jet de apă cu 

presiune. Camera grătarelor va fi prevăzută cu usi tip cortină care se vor plia pe timpul verii pentru 

ventilarea naturală a incintei. 

Pe timp de iarna se va asigura o temperatura de minim 100C. Ventilatia se va asigura printr-un 

numar minim de 6 schimburi de aer pe ora. Pentru recuperarea caldurii pe tubulatura de ventilare 

se va prevedea un schimator de caldura in contracurent. 

Dupa trecerea prin gratarele rare, apa uzata este dirijata spre statia de pompare de admisie in 

statia de epurare.  
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Statia de pompare se va echipa cu 3 pompe, cu turatie variabila. Pompele pot fi submersibile sau 

montate uscat si vor fi controlate din SCADA. 

Pentru evitarea depunerilor in camera de aspiratie a pompelor se va monta un mixer submersibil. 

Se  va prevedea un preaplin al statiei de pompare spre conducta de ocolire a statiei de epurare.  

 

 Număr minim necesar de pompe de apa uzata 

(inclusiv de rezerva) 
2 + 1 

 

De asemenea, statia de pompare va fi echipata cu instalatie de ridicat adecvata pentru operatiunile 

de reparatii si intretinere.  

Instalatie de pre tratare mecanica 

Treapta de epurare mecanică va cuprinde 2 unitati compacte cu grătar, deznisipator si separator 

de grăsimi.  

Instalatiile compacte de pre-epurare cuprind: gratare dese sau site, unitatea de spalare si presare 

a materialului retinut, deznisipatoare, instalatie eliminare grasimi, instalatii evacuare nisip, instalatie 

de spalare si deshidratare a nisipului si conducta de ocolire cu gratar actionat manual. 

Treapta de epurare mecanică va fi amplasată într-o clădire inchisa, cu structura de rezistenta 

metalica. 

Retinerile de la gratare, spălate şi compactate, precum si nisipul retinut, spalat si deshidratat, vor fi 

încărcate în containere care sa poata fi imediat evacuate şi transportate in altă locaţie. 

Grasimile retinute vor fi descarcate intr-un camin colector de grasimi situat in imediata apropiere a 

halei, de unde vor fi indepartate cu vidanja. Amplasamentul caminului colector de grasimi trebuie 

sa fie accesibil pentru vehiculul de colectare. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate cerintele tehnice minime pentru gratarele dese. 

 

Număr minim necesar de unităţi de grătare dese cu 

curatare mecanica si actionare automata 
2 

Distanţa maximă dintre barele grătarului des 6 mm 

Pierderea hidraulică maximă a grătarului în condiţii 

de operare 
0,20 m 

Nr. minim de dispozitive de spălare si compactare a 

materialelor reţinute de grătare   
1 

Conţinut minim de substanţă uscată a materialelor 

reţinute de grătare, compactate 
35% 

Nr. containere 4 

Capacitatea minimă a containerelor 1 m3 
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Materialul reţinut de grătare, spălat şi compactat, va fi descărcat în containere. Containerele vor fi 

amplasate  in interiorul cladirii, vor fi acoperite corespunzător pentru a preveni răspândirea 

mirosului şi vor fi prevăzute cu urechi de ridicare pentru a permite încărcarea adecvată în 

camioane. Va fi asigurat spaţiu suficient pentru a aşeza două containere cu o capacitate minimă 

de 1 m3 fiecare la unitatea de spălare si compactare a materialelor reţinute de grătare în zonele de 

descărcare.  

Clădirea grătarelor va fi prevazuta cu un sistem de ventilaţie forţată ce asigură o rată de schimb a 

aerului de minimum sase (6) ori pe oră si recuperator de caldura. In timpul iernii, cladirea va fi 

incalzita, asigurand o temperatura minima de + 10°C, in conditiile de functionare a sistemului de 

ventilatie la capacitatea maxima. 

Se prevede un sistem de drenaj care sa asigure indepartarea apei de spalare spre sistemul de 

canalizare din zona. Se vor asigura conexiuni la sistemul de apa potabila si furtunuri pentru 

spalarea pardoselii cladirii. 

De asemenea, cladirea gratarelor va fi dotata cu echipamente corespunzatoare de ridicare, pentru 

asigurarea operatiunilor de reparatii si intretinere. 

Control: 

Curăţarea grătarelor va fi controlată în mod automat prin măsurarea diferenţei între nivelul aval şi 

nivelul amonte pentru fiecare grătar des. Un temporizator va declanşa un ciclu de spălare după o 

perioadă de timp prestabilită, dacă nivelul diferenţial stabilit nu a fost atins în acea perioadă de 

timp. 

Transportul, compactarea şi evacuarea materialelor reţinute de grătare se va face automat şi 

aceste acţiuni vor fi sincronizate cu curăţarea unităţii de grătare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor asigura toate facilităţile de control manuale şi automatizate locale şi de la distanţă, 

necesare pentru operarea şi controlul unităţilor compacte de pretratare mecanica. 

Număr minim necesar de unităţi de deznisipare si separare a 

grăsimilor 
2 

Timpul minim de retenţie in deznisipator pentru debit maxim în 5 min 

Eficienţa îndepărtării nisipului cu granulometrie ≥ 0,20 mm 95% 

Nr. minim de unităţi de spălare a nisipului 1 

Conţinut materii solide 50% 

Conţinut organic maxim al nisipului spălat (în funcţie de 

greutate) 
10% 

Număr de containere pentru nisip 2 

Capacitatea minimă a containerelor de nisip 1m3 
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La iesirea din instalatia de pretratare mecanica se va instala un debitmetru electromagnetic pentru 

monitorizarea si inregistrarea debitului influent. Se vor monta senzori de masura pentru 

determinarea urmatorilor parametrii ai apei uzate influente: pH, temperatura. De asemenea, se va 

instala si un echipament de prelevare automata a probelor 

Camera de recepţie pentru nămolul provenit din fose septice 

Antreprenorul va asigura o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, 

transportat cu camioane-cisterna (auto-vidanje).  

Descarcarea namolului septic se va face direct in unitatea de receptie, fara utilizarea unui bazin de 

stocare intermediar. 

Echipamentul de receptie si instalatiile aferente vor fi amplasate intr-o incapere separata din 

cladirea statiei de gratare sau intr-o cladire separata. Flansele/mufele de conectare pentru 

descarcarea camionului vor fi amplasate la exteriorul cladirii. Zona de acces a camioanelor 

cisterna va fi betonata si amenajata astfel incat sa poata fi spalata cu jet de apa sub presiune. 

Pentru aceasta se va prevedea la interiorul cladirii un punct de conexiune la sistemul de apa de 

serviciu. Apa de la spalare va fi canalizata catre statia de pompare a apelor uzate interne. 

 Materialele nedegradabile de orice fel continute in namol vor fi separate, spalate, compactate si 

transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi 

furnizate cel putin 2 containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual pentru 

scoaterea in afara cladirii. 

Namolul septic debarasat de materialele nedegradabile va fi deversat gravitational intr-un bazin de 

compensare subteran, de unde va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol si 

introdus in fluxul de apa uzata, amonte de instalatiile de pretratare mecanica. Debitul de admisie in 

statia de epurare va fi de cca. 3 – 5 % din debitul mediu. O pompa de capacitate identica va fi 

instalata in rezerva. Functionarea pompelor va fi automata, bazata pe nivelul din bazinul tampon si 

pe debitul maxim admisibil in statia de epurare. Pentru evitarea depunerilor, bazinul va fi prevazut 

cu un mixer submersibil. 

Echipamentul va fi conectat la reteaua de apa de serviciu. Se vor asigura: un punct de conectare 

la reteaua interioara de apa de serviciu si un furtun de spalare cu jet pentru spalarea suprafetei 

interioare a camerei echipamentului de receptie; pardoseala din beton va fi prevazuta cu pante de 

scurgere si un punct de colectare a apelor murdare de spalare; apa de la spalarea reziduurilor 

nedegradabile separate din namolul septic si apa de spalare a suprafetelor de lucru vor fi dirijate 

catre bazinul tampon. 

Camera echipamentelor va fi ventilata. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a 

asigura o improspatare a aerului de cel putin 4 schimburi pe ora . In timpul iernii, camera va fi 

incalzita, asigurand o temperatura minima de cel putin + 5°C, in conditiile de functionare a 

sistemului de ventilatie la capacitatea maxima.   

 Debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat vor fi masurate online, afisate local 

si inregistrate de catre un sistem local de monitorizare, pentru fiecare descarcare, cu identificarea 
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camionului cisterna respectiv; informatiile vor fi stocate cel putin local sau vor putea fi transmise 

sistemului central de supraveghere, SCADA; 

 Pe conducta de descarcare a namolului septic se va instala o conexiune cu robinet pentru 

prelevarea de probe in vederea efectuarii de analize de laborator; 

 

EPURARE  BIOLOGICA 

Camere de distributie 

Camerele de distributie vor asigura distributia egala a debitului, respectiv a incarcarilor pe liniile de 

epurare biologica. Se vor prevedea camerele de distributie necesare pentru bazinele biologice si 

pentru decantoarele secundare, in functie de configuratia propusa.  

Fiecare conducta ce pleaca spre liniile biologice trebuie prevazuta cu stavile pentru izolarea 

acestora.  

Variatia debitului intre liniile de epurare nu trebuie sa depaseasca 5%. 

Bazine biologice 

Sistemul de tratare secundară va fi proiectat ca proces cu nămol activat, cu biomasa in suspensie 

sau fixata (carriers), cu functionare continua sau secventiala, cu nitrificare, denitrificare si 

stabilizarea aeroba a namolului in treapta de tratare namol, pentru a îndeplini cerinţele privind 

calitatea efluentului. Proiectarea bazinului de nămol activ va asigura flexibilitate operaţională 

suficientă. Vor fi prevazute doua linii de epurare biologica. 

Proiectarea selectată trebuie să fie una robustă şi adecvată pentru a atinge calitatea efluentului in 

conditiile variaţiilor încărcării poluante şi compoziţiei apei uzate pe perioade diurne şi nocturne, cât 

şi variaţiilor sezoniere intr-o gama de valori intre 50% si 100% a incarcarilor nominale. Pe lângă 

variaţiile încărcărilor, Antreprenorul va trebui să ia în calcul variaţiile de temperatură ale apei uzate 

cuprinse între 12°C şi 20°C. 

In cazul in care este necesar va fi prevazuta unitate de  corectie a pH –ului . 

Sistem de aerare: 

Proiectarea sistemului de aerare va lua în calcul variaţiile încărcării poluante în condiţii diurne 

respectiv nocturne, precum şi variaţiile sezoniere intre 50% si 100%. 

Sistemul de aerare va fi un sistem acţionat automat cu randament ridicat ce garantează costuri de 

operare scăzute.  

Pentru a economisi energie şi pentru a obţine condiţii optime de proces, concentraţia de oxigen 

dizolvat trebuie să fie controlată separat în fiecare bazin de nămol activ cu ajutorul echipamentelor 

de măsură.  

Ca cerinţă minimă, concentraţia de oxigen din fiecare bazin de nămol activ va fi înregistrată de 

sistemul centralizat SCADA. Sistemul de aerare va fi dimensionat pentru a fi capabil să menţină un 

nivel al oxigenului dizolvat (DO) de cel puţin 2 mg/l în fiecare dintre compartimentele bazinului de 

aerare în condiţii de vârf de încărcare şi la cea mai ridicată temperatură estimată a apei uzate.  
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Debitul de aer insuflat trebuie sa fie reglabil automat (in bucla inchisa) in functie de concentratia de 

oxigen presetata si controlata de senzorii (sondele) de oxigen din bazine.  

Pentru fiecare linie a bazinului biologic se va prevedea cate o vana actionata cu servomotor si 

robineti de reglare care sa asigure reglarea aerului pe fiecare zona in parte . 

Atat conductele de transport de la statia de suflante, cat si coborarile la sistemul de aerare, se vor 

realiza din otel inoxidabil AISI 316L.  

Elementele de aerare vor fi din EPDM, silicon, ceramic sau materiale echivalente , cu referinte 

demonstrate de operare pe termen lung. 

Nu este permisa fixarea sistemelor de aerare la nivele diferite in bazinul (reactorul) biologic. 

Dimensionarea capacitatii suflantelor va fi conforma cu cerinta de aer calculata tinand cont de 

temperatura apei uzate (vara si iarna), temperatura aerului (vara si iarna), etc.  

Atat conductele de transport de la statia de suflante, cat si coborarile si sistemul de aerare, se vor 

realiza din otel inoxidabil. 

Sistemul de aerare va fi prevazut cu posibilitatea de ridicare si cu toate echipamentele si 

accesoriile necesare. Parametri de proiectare:  

 

Numărul minim necesar de linii de bazine de aerare 2 

Viteza minimă de curgere pe radierul bazinului 0,3 m/s 

Temperatura apei 
Min 120C, 

max 200C 

 

Bazinele biologice vor avea prevazute  base pentru golire si se va prevedea o pompa 

submersibila, impreuna cu racordurile flexibile de refulare, cu o capacitate corespunzatoare golirii 

unei linii de aerare in maximum 48 de ore. Pompa va fi rezerva rece in depozitul Beneficiarului, 

fiind montata numai in caz de nevoie. 

Statia de suflante 

Staţia de suflante va fi amplasată in apropierea bazinelor biologice. Functionarea ei va fi controlată 

de dispozitivele de măsurare a conţinutului de oxigen dizolvat cu care vor fi prevăzute ambele 

bazine c biologice 

Toate suflantele vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa. 

Număr minim necesar de suflante pentru aerare (inclusiv de 

rezerva) 
2+1 

 

Suflantele vor fi prevăzute cu izolaţii fonice şi vor fi montate într-o clădire metalica. 

Cladirea va fi prevazuta cu echipamentul adecvat de ridicare pentru reparatii si lucrari de 
intretinere. 

Adiacent incaperii suflantelor va fi prevazuta o camera electrica. 

Stocare, preparare – dozare clorura ferica 
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Pentru asigurarea reducerii fosforului in conditiile impuse de evacuare in emisar, reducerea 

biologica a fosforului trebuie suplimentata cu precipitarea chimica. Chiar daca din calculele de 

proces rezulta ca, in anumite conditii, fosforul poate fi redus biologic pana la nivelul cerut la 

descarcare, totusi Antreprenorul are obligatia de a instala o statie de dozare reactiv pentru 

precipitare chimica a fosforului. Capacitatea acestei instalatii trebuie sa fie astfel calculata incat sa 

poata asigura reducerea intregii cantitati de fosfor numai prin precipitare chimica. 

Se vor asigura cel putin doua puncte de dozare a reactivului de precipitare, pozitionate la intrarea 

in decantoarele secundare si in fluxul de namol recirculat, inainte de amestecarea cu apa epurata 

primar. Instalatia de injectie va permite operatorului sa selecteze unul din punctele de dozare sau 

sa poata doza reactivul concomitent in ambele puncte, in functie de eficienta constatata in 

exploatare. Punctele de dozare vor fi pozitionate in zone de turbulenta (de exemplu, de cadere a 

apei in aval de deversorul de iesire din bazinul de aerare) care sa asigure un amestec rapid si 

complet al reactivului cu fluxul de namol activ. Dozarea se va face automat. Controlul dozarii va fi 

bazat masurarea concentratiei de PO4 in influentul treptei biologice. 

Reactivul de precipitare va fi solutia de clorura ferica (FeCl3). Stocarea produsului comercial cu 

concentratia de cca 40% va fi proiectata pentru o capacitate de tratare de 30 de zile in conditiile 

incarcarii proiectate. Instalatia de dozare va fi amplasata la interior unde se va asigura o 

temperatura minima de 12 oC si va fi compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de 

clorura ferica care vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de 

punere in functiune pana la atingerea incarcarilor de poluare de proiectare. Pentru fiecare din cele 

doua puncte de injectie se vor instala cel putin cate o pompa in functiune plus o pompa in standby, 

cu capacitatea de a injecta doza maxima necesara de clorura ferica.  

Sistemul de stocare si instalatia de dozare precum si structurile vor fi proiectate si protejate tinand 

seama de agresivitatea chimica a produsului comercial. Se vor prevedea masuri de prevenire a 

scurgerii accidentale de clorura ferica. Pentru protectia personalului de operare se va instala un 

dus de securitate cu sistem de spalare pentru ochi, alimentat cu apa potabila precum si 

echipament individual de protectie specific. 

Instalatiile vor fi protejate impotriva inghetului. Locul de descarcare al camionului cisterna va fi 

amenajat special conform normelor de manipulare a substantelor chimice. Se va utiliza o pompa 

de transvazare adecvata ca debit si tip. Pe perioada transvazarii clorurii ferice in rezervorul de 

stocare se va asigura semnalizarea de avertizare pentru personalul de operare.   

Decantare secundară 

Proiectarea decantării secundare se va baza pe un standard de proiectare recunoscut 

internaţional.  

Parametrii obligatorii de proiectare pentru bazinele de decantare secundară sunt prezentaţi în 

tabelul de mai jos.  

Operarea raclorului nu trebuie sa fie restrictionata pe timp friguros (in caz de inghet). 

Namolul colectat va fi evacuat din decantor in functie de nivelul paturii de namol, in acest sens se 

vor instala senzori ce vor transmite informatiile in sistemul SCADA. 

 Debitul de namol activat evacuat va fi masurat si va exista posibilitatea reglarii lui (inclusiv de la 

distanta – camera dispecerului). 

 

Debit de dimensionare Qmax zi 
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Debit de verificare Qmax orar 

Număr minim necesar de bazine de decantare 2 

Indicele minim de volum al nămolului (SVI) care trebuie folosit în 

proiectare 
110 ml/g 

 

Staţie de pompare nămol recirculat /nămol activ în exces 

Pompele pentru nămol recirculat/namol in exces vor fi pompe centrifugale cu viteză redusă, cu 

turatia rotorului ≤ 950 rpm. Staţia de pompare nămol recirculat va fi capabilă să recircule debite 

variate cu valori cuprinse între minimum 50% şi 150% din debitul maxim zi fara utilizarea unitatilor 

de rezervă. 

Control: fluxul de nămol recirculat va fi controlat automat proporţional cu debitul de apă uzată 

influent în SEAU prin intermediul SCADA. Pompele pentru nămol recirculat/namol in exces vor fi 

cu turatie variabila. 

Pentru asigurarea controlului si monitorizarii proceselor de tratare se vor asigura debitmetre atat 

pe conducta de namol activat recirculat cat si pe conducta de namol in exces. 

Număr minim necesar de pompe nămol recirculat inclusiv 

unităţi de rezervă 
2+1 

Număr minim necesar de pompe nămol activ în exces inclusiv 

unităţi de rezervă 
1+1 

 

Conducta de descarcare 

Apa epurata, va fi transportata catre emisar, Raul Aries.   

Conducta de descarcare a efluentului va fi dimensionata luand in considerare debitul de calcul si 

regimul de functionare al acesteia, tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar. In functie de 

solutia Antreprenorului, in cazul in care este necesar, se va prevedea o statie de pompare apa 

epurata.  

Se va amenaja gura de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate. 

Statie de pompare apa tehnologica 

Statia de pompare pentru asigurarea apei de spalare necesara functionarii echipamentelor din 

diverse obiecte pe fluxul de tratare, va fi prevazuta cu 1+1 pompe centrifuge si instalatiile 

hidraulice adecvate. Apa tehnologica va fi preluata din efluentul epurat al statiei de epurare. Va fi 

realizat un calcul al necesarului de apa tehnologica in functie de debitul influent si recomndarile 

furnizorilor de echipamente. 

Se vor prevedea puncte de spalare in apropierea obiectelor principale ale statiei de epurare. 

Urmatoarele obiecte vor fi conectate si alimentate cu apa de spalare: 

- Instalatiile de deshidratare mecanica a namolului 

- Statia de gratare rare si dese 
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- Instalatia de spalare a nisipului separat 

- Alte obiecte ale statiei de epurare 

Dimensionarea instalatiilor de pompare va tine cont de regimul de presiune solicitat de 

echipamentele deservite si va fi proiectat eficient pentru a acoperi varfurile de cerere, asigurandu-

se o rezerva de apa de minim 8 ore. 

Apa pentru prepararea si dozarea chimicalelor precum si apa pentru necesitati igieno-sanitare va fi  

apa potabila si se va asigura prin transport cu cisterna. 

Tratarea apei de drenaj şi a canalizarii menajere 

Apa de ploaie de pe suprafeţele pavate şi acoperişuri se va infiltra de preferabil în sol evitandu-se 

pe cat posibil admisia pe fluxul tehnologic de epurare al apei uzate. Apa uzata de la instalaţiile 

sanitare ale clădirilor din cadrul Staţiei de epurare va fi introdusa în linia de epurare a apelor uzate, 

înainte de grătare printr-o statie de pompare, in cazul in care nu este posibil gravitational. 

Recircularea apelor uzate de la procese 

Apele incarcate cu poluanti rezultate din procesele de spalare si din tratarea namolului vor fi 

colectate, stocate intr-un bazin tampon si apoi reciclate la intrarea in treapta de epurare secundara 

O  atentie  speciala  va  fi  acordata  evitarii  varfurilor  de  incarcari  poluante  cauzate  de  debitul 

recirculat. Amestecul apelor de la procese cu apele canalizate de pe terenul statiei nu este admis. 

Debitele recirculat de la ingrosarea si deshidratarea namolurilor, de la platformele de namol etc vor 

fi amestecate intr-un bazin de uniformizare a supernatantului de unde vor fi transferate catre 

epurarea apelor uzate. Volumul operational  al  bazinului  de  uniformizare  a  supernatantului  

recirculat  va  fi  suficient  pentru inmagazinare in vederea returnarii treptate in flux si evitarea 

varfurilor de sarcina cu poluanti. 

Pomparea  apelor  recirculate  se  va  face  utilizand  pompe  submersibile,  cel putin  o  pompa  in 

functiune plus o pompa in rezerva. 

 

TRATARE NĂMOL 

 Bazin de stabilizare namol 

Namolul biologic in exces va fi pompat intr-un bazin de stabilizare namol prevazut sistem de aerare 

cu bule medii si mixere. Bazinul va fi alimentat cu aer de la 1+1 suflante iar continutul acestuia va fi 

monitorizat prin senzori de O2 si SS. Bazinul  va fi dimensionat pentru a trata cantitatea maxima 

de namol in exces generata pentru datele de proiectare si tanind cont si de programul de 

functionare al instalatiei de deshidratare. Se va avea in vedere un continut de substanta uscata 

pentru namolul stabilizat de 2%. Din acest bazin va fi alimentat prin pompare echipamentul de 

deshidratare a namolului, conform programului de lucru. Bazinul este echipat cu un sistem de 

aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Controlul sistemului de 

aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din 

tabloul de comanda.  

Deshidratarea nămolului 
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Antreprenorul va asigura o facilitate de deshidratare mecanică a nămolului. Conţinutul minim de 

substanţă uscată al nămolului deshidratat mecanic va fi de 22 %. 

Va fi asigurată deshidratarea în întregime automată a nămolului stabilizat, inclusiv echipamentul 

aferent, cum ar fi pompe de alimentare, instalaţii de preparare şi dozare polimeri, reactivi, etc.  

Unitatea de preparare şi dozare polimeri va permite folosirea de polimeri în formă granulară sau 

lichidă. 

Pentru asigurarea dozajului de polimer se vor asigura debitmetre pe conductele de alimentare cu 

namol ingrosat si polimer  , informatiile find preluate de sistemul SCADA. 

Pompele de namol ingrosat si polimer vor fi cu convertizor de frecventa. 

Antreprenorul este liber sa aleaga si alt agent de conditionare a namolului pentru instalatia de 

deshidratare propusa de el, singura conditie fiind respectarea continutului de substanta uscata a 

namolului deshidratat de cel putin 22 %.  

Instalaţia de deshidratare a nămolului va fi proiectată pentru a procesa o cantitate de nămol 

generată în condiţiile de încărcare proiectată şi pentru o durată maximă de funcţionare de opt (5) 

ore zilnic, sase (5) zile pe săptămână. 

Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de deshidratare printr-un sistem de 

transport al nămolului deshidratat într-o zonă de evacuare a nămolului. Zona de evacuare a 

nămolului deshidratat va fi betonata, acoperită şi proiectată pentru două (2) containere de nămol 

(min. 4 m3 fiecare). Sistemul de transport al nămolului va fi prevăzut cu două deschideri permiţând 

umplerea containerelor unul după altul.  

Instalaţia de deshidratare a nămolului stabilizat va fi amplasată într-o clădire deservită de un 

sistem de extracţie a aerului cu o rată de schimb a aerului de minimum sase (6) schimburi de aer 

pe oră. Pe tubulatura de ventilare se va prevedea un recuperator de caldura pentru reducerea 

consumului de energie necesar incalzirii aerului exterior introdus pe timp de iarna. Cladirea va fi 

incalzita aigurandu-se o temperatura de 120C. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare a substanţelor chimice necesare pentru 

o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de încărcare proiectată. Parametri 

obligatorii de proiectare sunt indicaţi în tabelul de mai jos. 

 

Număr minim necesar de unităţi de deshidratare  1 

Număr minim de unităţi de preparare polimeri 1 

Durată maximă zilnică de funcţionare cu o unitate în operare 5 h 

Durată maximă săptămânală de funcţionare 5 zile 

Conţinut minim de substanţe uscate în nămolul deshidratat 22 % 

Număr containere nămol (4 m3 fiecare)  2 

 

Apa separata la deshidratare, va fi evacuata in bazinul de aspiratie al statiei de pompare 

supernatant. Se va prevedea posibilitatea prelevarii facile de probe de apa rezultata in urma 

procesului de deshidratare, in vederea efectuarii de analize de laborator. 
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Pentru perioadele de intretinere sau scoatere din functiune accidentala a liniei de deshidratare a 

namolului, se va utiliza zona de stocare intermediara a namolului deshidratat, prevazuta cu sistem 

de drenaj, care va asigura un debuseu pentru namolul nedeshidratat pentru cca. 15 zile de operare 

a statiei.  

Stocare intermediară nămol deshidratat 

Antreprenorul va asigura o zonă de stocare intermediară a nămolului, deshidratat generat în 

decurs de 120 zile, în condiţiile de încărcarea medie a statiei de epurare. Depozitul de namol se va 

amenaja in zona adiacenta halei de deshidratare. 

Zona de stocare va fi betonata, cu pereti laterali din beton de maximum 2.0 m inaltime si acoperită 

cu structura usoara. Supernatantul provenind din nămol va fi colectat şi transferat în sistemul de 

canalizare.  

Namolul va fi preluat din instalatia de evacuare din hala de deshidratare cu ajutorul unui snec 

transportor si descarcat pe platforma. 

Va fi asigurat un spaţiu suficient sub acoperiş pentru a permite accesul încărcătorului frontal pe 

roţi. Înălţimea maximă a grămezilor de nămol nu va depăşi 1.5 metri.  

 

MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE 

Debitmetrie  

Masurarea debitului trebuie asigurata atat la intrarea in statie, in aval de unitatiile de pretratare 

mecanica, cat si la iesirea din statie pentru efluentul epurat (în aval de zona de decantare 

secundară). In principiu debitmetrele vor fi de tip electromagnetic cu o precizie de ± 1% din debitul 

actual sau chiar mai bună si vor fi amplasate într-un cămin din beton etanş, ventilat şi unde 

accesul se poate face uşor. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente 

similare în amonte şi aval de debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot 

cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă de cinci ori mai mare decât diametrul 

nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei în aval de 

debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat.  

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către 

sistemul SCADA în camera centrală de control. 

Se vor monta debitmetre pe toate circuitele de apa si namol necesare monitorizarii si controlului 

procesului tehnologic. 

Monitorizarea calităţii 

Monitorizarea calităţii trebuie asigurată pentru lucrările de admisie (de preferinţă în aval de grătare 

sau deznisipator) şi efluentul epurat (în aval de zona de decantare secundară). Pentru fiecare 

locaţie, Antreprenorul va asigura un set de echipamente de monitorizare on-line şi un dispozitiv 

automat de prelevare pentru generarea zilnică de probe compozite. 

Pe langa monitorizarea SCADA a valorilor parametrilor monitorizati se va asigura si posibilitatea 

citirilor locale la fiecare instrument de masura si control. 

Punctele de prelevare a probelor din conducte trebuie să fie poziţionate pentru a reduce riscul de 

colmatare. Prelevatoarele automate permanente instalate trebuie să fie montate într-o incintă 

corespunzătoare, plasate pe un soclu de beton. Temperatura de minimum 5° C se va pastra în 
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sistemul de prelevare în orice moment. Se vor furniza conexiunile de alimentare cu energie 

electrica corespunzatoare iar conductele de prelevare trebuie să fie protejate împotriva îngheţului. 

Prelevatoarele automate trebuie să dispuna de functia de prelevare reglabila in functie de timp sau 

proportional cu debitul si sa dispuna de relee de semnalizare avarie si umplere.  

Se vor prevedea puncte de prelevare probe pe conductele influent si efluent pentru masurarea 

urmatorilor parametrii: 

- CBO5  

- CCO-Cr 

Intervalul de timp pentru colectarea de probe trebuie să fie reglat de către operator. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii influentului şi 

efluentului este următorul: 

Monitorizarea calităţii influentului 

- pH 

- temperatură 

- PO4 

- NH4 

- Conductivitate 

- MTS 

Monitorizarea calităţii efluentului 

- pH 

- temperatură 

- PO4 

- MTS 

Monitorizarea in bazinele biologice 

- pH 

- temperatură 

- NO3 

- NO2 

- SS 

- O2  
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9.1.2.3 Aglomerarea pentru apa uzata Aiton 

In aglomerarea pentru apa uzata Aiton se propun urmatoarele investitii: 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 21413.63 m 

 Colector: 5276.06 m 

 Statii de pompare apa uzata: 22 buc (78) 

 Conducta refulare: 7904.12 m 
 

9.1.2.3.1 Canalizare menajera UAT Aiton 

 

 
Figura 9-19 – Aglomerarea pentru apa uzata Aiton 
 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Aiton sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. S-au propus pentru 
investitie localitatile Aiton si Rediu, care in prezent nu beneficiaza de sistem centralizat de 
colectare a apelor uzate. 

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Aiton impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile 
Aiton si Rediu, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%. Epurarea 
apelor uzate provenite din aglomerarea Aiton se va realiza la statia de epurare din municipiul 
Campia Turzii. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea 
Aiton constau in urmatoarele lucrari: 

                                                
78 21 buc pe retea si 1 pe colector 
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 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, Dn 300 mm, in loc. Aiton, L= 13507.38 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Aiton  – 10 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Aiton L = 3146.83m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in loc. Rediu, L= 7906.25 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Rediu  – 11 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Rediu, L = 4757.29 m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare Aiton este 9.50l/s, iar debitul de dimensionare al 
retelei de canalizare Rediu 5.64 l/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Aiton s-a tinut cont de debitul Q=5.64l/s 
aferent localitatii Rediu, ce deverseaza apele uzate in reteaua Aiton. 

 
Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Extinderea retelelor de canalizare se va face cu conducte din PVC SN8 Dn250mm si Dn300mm. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Aiton – 416 buc; 

- camine de vizitare Rediu - 258 buc. 

Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm. Caminul de racord 
va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in functie de spatiul 
disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri: 493 buc; 

- reabilitare racorduri: 391 buc; 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Aiton, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean si cale ferata, astfel: 
 
 
Tabel 9.1-73 Subtraversari necesare de DJ pe traseul retelelor de canalizare ape uzate 
menajere si a conductelor de refulare apa uzata din comuna Aiton, localitatea Aiton 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ1)  cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de canalizare menajera, De 250 mm, in tub 
de protectie din OL DN 457 x 7.1 mm, L=5.70 m 

m 6,00 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ2) cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de canalizare menajera, De 250 mm,in tub 
de protectie din OL DN 457 x 7.1 mm, L=5.00 m 

m 5,00 

Subtraversare drum judetean DJ 103 g (SDJ3) cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de refulare ape uzate menajere De 90 mm  
in tub de protectie din OL , DN 219.1 x 7.1, L=5.70 m 

m 6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ4) cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de refulare ape uzate menajere,  De 90 
mm,in tub de protectie din OL De 219.1 x 7.1 mm, L=5.90 m 

m 6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ5) cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de canalizare menajera,  De 250 mm,in tub 
de protectie din OL DN 457 x 7.1 mm, L=7.20 m 

m 8,00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ6) cu foraj orizontal 
dirijat pentru conducta de canalizare menajera, De 250 mm,in tub 
de protectie din OL DN 457 x 7.1 mm, L=10.00 m 

m 10,00 

       Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
Tabel 9.1-74 Subtraversari necesare de DJ pe traseul retelelor de canalizare ape uzate 
menajere si a conductelor de refulare apa uzata din comuna Aiton, localitatea Rediu 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ1)cu foraj orizontal 
dirijat pentru  retea de  canalizare menajera De 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1 mm, L=7.39m 

m 8,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ2)cu foraj orizontal 
dirijat pentr retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1 mm, L=7.39m 

 8,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ3)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1 mm, L=9.87m 

 10,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ4)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1 mm, L=6.78m 

 7,00 

Subtraversare drum judeteanDJ103M (SDJ5)cu foraj orizontal dirijat 
pentru retea de distributie apa potabila De 110 in tub de protectie 
din otel, DN 273 x 7.1, L=5.86m 

 6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ6)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110 in tub de 
protectie din otel,  DN 273 x 7.1, L=6.76m 

 7,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ7)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1, L=5.13 m 

 
6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ8)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1, L=6.78 m 

 
7,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ9)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110 in tub de 
protectie din otel, DN 273 x 7.1, L=7.44m 

 
8,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ10)cu foraj orizontal 
dirijat pentru refulare retea de  canalizare menajera De 90 in tub de 

 
8,00 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

protectie din otel,DN 219 x 7.1, L=7.38 m 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ11)cu foraj orizontal 
dirijat pentru refulare retea de  canalizare menajera De 90 in tub de 
protectie din otel,DN 219 x 7.1, L=5.85 m 

 
6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ12)cu foraj orizontal 
dirijat pentru retea de distributie apa potabila De 110 in tub de 
protectie din otel, DN 273 x 7.1, L=4.33m 

 
5,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ13)cu foraj orizontal 
dirijat pentru  retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel, DN 457 x 7.1 mm, L=5.21m 

m 
6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ14)cu foraj orizontal 
dirijat pentru refulare retea de canalizare menajera De 90 in tub de 
protectie din otel, DN 219 x 7.1, L=5.28 m 

 
6,00 

Subtraversare drum judetean DJ103M (SDJ15)cuforaj orizontal 
dirijat pentru  retea de  canalizare menajera DN 250 in tub de 
protectie din otel , DN 457 x 7.1 mm, L=5.88m 

 
6,00 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Tabel 9.1-75  Subtraversari/Supratraversari rauri, parauri necesare pe traseul retelei de 
canalizare menajera   din loc. Aiton: 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Parau Surzilor (SR1) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=7,7 m 

m  
7.7 

Subtraversare Parau Surzilor (SR2) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=9,3 m 

  
9.3 

Subtraversare Parau Vad (SR3) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=8,00 m 

  
8 

Subtraversare Parau Vad (SR4) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=17,2 m 

  
17.2 

Subtraversare Parau Surzilor (SR5) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de refulare ape uzate menajere din PEID, De 160 mm, in 
tub de protectie din OL 273x7,1 mm, L=8,3 m 

  
8.3 

Subtraversare Parau Vad (SR6) prin sapatura deschisa cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=2,5 m 

  
2.5 

Subtraversare Parau Vad (SR7) prin foraj orizontal dirijat cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm L=4,0 m 

  
4 

Subtraversare Parau Vad (SR8) prin sapatura deschisa cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L= 4,62 m 

  
4.62 

Subtraversare Parau Vad (SR9) prin sapatura deschisa, cu 
conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in tub 
de protectie din OL 457x7,1 mm, L=5,45 m 

  
5.45 
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Parau Valea Rediului (SR10) prin sapatura deschisa 
cu conducta de canalizare menajera din PVC SN8 Dn 250 mm, in 
tub de protectie din OL 457x7,1 mm, L=13,80 m 

  
13.8 

         Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatile Aiton si Rediu impune prevederea a 22 statii de pompare a 
apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatilor Rediu si Aiton vor 
fi colectate in SPAU5 Aiton de unde vor fi transportate catre primul camin din localitatea Ceanu 
Mic.  
Statia de pompare ape uzate menajere SPAU5 Aiton va fi descrisa la Capitolul „Colectoare de 

transport ape uzate―. 

Tabel 9.1-76  Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Aiton  

Nume 
SPAU 

Debit  
[l/s] 

Inaltime de 
pompare  

[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare [m] 

SPAU_1 4.00 7.0 90 164.30 

SPAU_2 4.00 40.0 90 549.70 

SPAU_3 4.00 21.0 90 624.30 

SPAU_4 4.00 13.0 90 301.10 

SPAU_6 4.00 9.0 90 133.60 

SPAU_7 4.00 12.0 90 333.70 

SPAU_8 4.00 11.0 90 146.40 

SPAU_9 4.00 9.0 90 162.50 

SPAU_10 4.00 10.0 90 245.10 

SPAU_11 4.00 36.0 90 486.20 

 
Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Tabel 9.1-77  Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Rediu 

Nume SPAU 
Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

SPAU 1 5.64 56.0 125 1447.4 

SPAU 2 5.50 27.0 90 352.4 

SPAU 3 4.00 24.0 90 264.4 
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Nume SPAU 
Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

SPAU 4 4.00 39.0 90 256.21 

SPAU 5 4.00 5.0 90 27.02 

SPAU 6 
4.00 42.0 

90 
355.03 

SPAU 7 4.00 33.0 90 533.34 

SPAU 8 4.00 40.0 90 417.01 

SPAU 9 4.00 14.0 90 136.94 

SPAU 10 5.00 32.0 90 430.96 

SPAU 11 4.00 32.0 90 536.58 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-78 Indicatori tehnici pentru Aglomerarea Aiton 

Nr. Crt.  

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Aiton      

1. Conducta de canalizare - extindere m 13507.38 1,509,518.78 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 10 1,045,627.74 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 3146.83 146,004.09 

Localitatea Rediu      

1. Conducta de canalizare - extindere m 7906.25 946,540.16 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 11 766,207.89 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 4757.29 232,048.54 

 
Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 

9.1.2.4 Aglomerarea pentru apa uzata Calarasi 

In aglomerarea pentru apa uzata Calarasi se propun urmatoarele investitii: 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 18032.25 m 

 Colector: 7067.00 m 
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 Statii de pompare apa uzata: 9  buc (79) 

 Conducta refulare: 1924.53 m 

9.1.2.4.1 Canalizare menajera UAT Calarasi 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Calarasi sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. S-au propus pentru 
investitie localitatile Calarasi si Calarasi Gara, care in prezent nu beneficiaza de sistem centralizat 
de colectare a apelor uzate. 

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Calarasi impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile 
Calarasi si Calarasi Gara, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul aglomerarii de 100%. 
Epurarea apelor uzate provenite din aglomerarea Calarasi se va realiza la statia de epurare din 
municipiul Campia Turzii. 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Calarasi 
constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PAFSIN SN10000, 
Dn 250 mm, Dn 300 in loc. Calarasi, L= 13328.92 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Calarasi – 7 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Calarasi L = 848.59 m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PAFSIN SN10000, 
Dn 250 mm, Dn 300 in loc. Calarasi Gara, L= 4703.33 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Calarasi Gara – 1 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 140 mm, in 
loc. Calarasi Gara, L = 1075.94m; 

 
 
Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare din Calarasi Gara este 4.06 l/s, iar debitul de 
dimensionare al retelei de canalizare din Calarasi 11.73 l/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Calarasi Gara s-a tinut cont de debitul 
Q=11.73 l/s aferent localitatii Calarasi, ce deverseaza apele uzate in reteaua Calarasi Gara. 

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Calarasi – 370 buc; 

                                                
79 8 buc pe retea si  pe colector 
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- camine de vizitare Calarasi Gara – 102 buc. 

 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 

Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PAFSIN SN10000, Dn160mm astfel:    

- extindere racorduri in loc. Calarasi: 502 buc. 

- extindere racorduri in loc. Calarasi Gara: 159 buc; 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Calarasi, presupune executia 
urmatoarelor subtraversari de cale ferata: 
 
Tabel 9.1-79  Subtraversari de CF necesare pe traseul retelelor de canalizare menajera din 
com. Calarasi 
 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

 

Subtraversare cale ferata (Magistrala Bucuresti - Cluj, loc. Calarasi 
Gara - km 442+338 m) cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 
canalizare menajera din polimer beton Dn 250  

m 34.10 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatile Calarasi si Calarasi Gara impune prevederea a 9 statii de 
pompare a apelor uzate cu sistem de separare a solidelor.  
Apele uzate aferente localitatilor Calarasi si Calarasi Gara vor fi colectate in SPAU2 Calarasi Gara 
de unde vor fi transportate catre primul camin din mun.Campia Turzii (str. Gh.Baritiu).  
 
Statia de pompare ape uzate menajere SPAU2  Calarasi-Gara va fi descrisa la Capitolul 
„Colectoare de transport ape uzate―. 
 
Tabel 9.1-80  Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatile Calarasi si 
Calarasi-Gara 

Nume 
SPAU 

Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

Diametru 
interior 
SPAU  

(m) 

Inaltime 
SPAU 

(m) 

Localitatea Calarasi 

SPAU 1 4.0 9.0 90.0 125.69 1.5 3 

SPAU 2 4.0 7.0 90.0 79.78 1.5 3,0 

SPAU 3 4.0 11.0 90.0 78.44 1.5 3,0 

SPAU 4 4.0 8.0 90.0 209.48 1.5 3,0 

SPAU 5 4.0 10.0 90.0 111.08 1.5 4,1 
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Nume 
SPAU 

Debit  
[l/s] 

Inaltime 
de 

pompare  
[mCA] 

Diametru 
refulare 

(mm) 

Lungime 
cond.  

refulare 
[m] 

Diametru 
interior 
SPAU  

(m) 

Inaltime 
SPAU 

(m) 

SPAU 6 4.0 6.0 90.0 213.27 1.5 4,3 

SPAU 7 4.0 2.0 90.0 30.85 1.5 3,0 

Localitatea Calarasi Gara 

SPAU 1  13.0 20.0 140.0 1075.94 2.0 4.7 

            Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
Tabel 9.1-81  Subtraversari necesare pe traseul refularii de la SPAU7 - Calarasi 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Subtraversare parau cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 
refulare ape uzate menajera, PEID SDR17 PN10 RC De 90 mm, in 
tub de protectie din OL De 219 x 7.1 mm (inclusiv camin uscat de 
observatie)     

m 11.40 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

 
 
 
Tabel 9.1-82   Subtraversari necesare pe traseul refularii de la SPAU1 – Calarasi Gara 

Denumire subtraversare / supratraversare U.M Lungime  

Subtraversare cale ferata (Magistrala Bucuresti - Cluj, loc. Calarasi 
Gara - km 441+478 m) cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de 
refulare canalizare menajera De 140 mm in tub de protectie din OL, 
De 273.1x7.1 (inclusiv camin uscat de observatie) 

m 15.70 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
 
Tabel 9.1-83 Indicatori tehnici pentru Aglomerarea Calarasi 

Nr. Crt.  

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

1 2 3 4 

Localitatea Calarasi     

1. Conducta de canalizare m 13328.92 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 7 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 848.59 

Localitatea Calarasi-Gara     

1. Conducta de canalizare m 4703.33 
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Nr. Crt.  

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

1 2 3 4 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 1 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 1075.94 

                     Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.2.5 Aglomerarea pentru apa uzata Tritenii de Jos 

In aglomerarea pentru apa uzata Tritenii de Jos se propun urmatoarele investitii: 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 12.471,85 m 

 SEAU: 1 buc extinsa 

 Statii de pompare apa uzata: 6 buc 

 Conducta refulare: 1647,11 m 

 

9.1.2.5.1 Canalizare menajera UAT Tritenii de Jos 

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la populatia Comunei Tritenii de 
Jos sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. S-au propus pentru 
investitie extinderea retelelor de canalizare existente in localitatile Tritenii de Sus si Tritenii de Jos. 

Epurarea apelor uzate provenite din aglomerarea Tritenii de Jos se va realiza la statia de epurare 
din amplasata in localitatea Tritenii de Jos. 

Statia de epurare Tritenii de Jos va fi extinsa si modernizata conform descrierii de la Capitolul 

„Statie de epurare―. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 802 / 1110 

 
Figura 9-20 – Aglomerarea pentru apa uzata Tritenii de Jos 
 
 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Tritenii de 
Jos constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte polimer beton, Dn 250 
mm in loc. Tritenii de Sus, L= 4,818.41m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Tritenii de Sus – 2 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Tritenii de Sus L = 1102.09m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte polimer beton, Dn 250 
mm, in loc. Tritenii de Jos, L= 7653.44 m; 

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Tritenii de Jos – 4 buc.; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Tritenii de Jos, L = 545.02m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare din Tritenii de Sus este 9.10 l/s, iar debitul de 
dimensionare al retelei de canalizare din Tritenii de Jos 12.16 l/s. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Tritenii de Jos s-a tinut cont de debitul 
Q=9.10 l/s aferent localitatii Tritenii de Sus, ce deverseaza apele uzate in reteaua din Tritenii de 
Jos. 
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Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Tritenii de Sus – 139 buc; 

- camine de vizitare Tritenii de Jos – 201 buc. 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 

Racordurile de canalizare se vor executa din conducte polimer beton, Dn160mm astfel: 

- extindere racorduri in Tritenii de Sus: 148 buc; 

- extindere racorduri in Tritenii de Jos: 251 buc. 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Tritenii de Jos, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean si traversari de ape, astfel: 
 
Tabel 9.1-84 Subtraversari de DJ necesare pe traseul retelelor de canalizare ape uzate 
menajere din comuna Tritenii de Jos 
 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Paraul Tritul (SR1) cu foraj orizontal dirijat, pentru conducta de 
Canalizare menajera din Polimer beton Dn 250 mm in tub de protectie din OL 37.2, 
Dn 508 x 7.1, L=11.6 m (in Localitatea Tritenii de Sus) 

m 11.6 

Subtraversare Paraul Tritul (SR5) cu foraj orizontal dirijat, pentru conducta de 
Canalizare menajera din Polimer beton Dn 250 mm in tub de protectie din OL 37.2, 
Dn 508 x 7.1, L=6.4 m (in Localitatea Tritenii de Jos) 

m 6.4 

Subtraversare Paraul Tritul (SR7) cu foraj orizontal dirijat, pentru conducta de 
Canalizare menajera din Polimer beton Dn 250 mm in tub de protectie din OL 37.2, 
Dn 508 x 7.1, L=8 m (in Localitatea Tritenii de Jos) 

m 8 

Subtraversare Podet  (SR12) cu foraj orizontal dirijat, pentru conducta de 
Canalizare menajera din Polimer beton Dn 250 mm in tub de protectie din OL 37.2, 
Dn 508 x 7.1, L=5 m (in Localitatea Tritenii de Jos) 

m 5 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
 

 
Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus impune prevederea a 6 statii 
de pompare a apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente localitatilor 
Tritenii de Jos si Tritenii de Sis vor fi colectate in reteaua de canalizare menajera existenta din 
Triteni de Jos de unde vor fi transportate catre statia de epurare Tritenii de Jos. 
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Tabel 9.1-85 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in localitatea Tritenii de    
Sus si Tritenii de Jos 

Loc. Nr. Crt. 
Denumire 
SPAU 

Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) Diametru(mm) Lungime(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

Tritenii de 
Sus 

1 SPAU1 4 22 90 417.03 

2 SPAU2 4 21 90 685.09 

T
ri
te

n
ii 

d
e
 

J
o

s
 

1 SPAU1 4 10 90 320.96 

2 SPAU2 4 7 90 66.01 

3 SPAU3 5 9 90 50.94 

4 SPAU4 4 11 90 107.30 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-86 Indicatori tehnici pentru Aglomerarea Tritenii de Jos 

Nr. 

Crt. 

Descriere U.M. Cantitate Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Tritenii de Sus      

1. Conducta de canalizare - extindere m 4,818.41     772,140.82 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 143,570.79 

3. 
Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

m 1102.09 
51,133.56 

Localitatea Tritenii de Jos      

1. Conducta de canalizare - extindere m 7,653.44     1,150,844.56 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 4 360,497.94 

3. 
Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

m 545.02 
25,295.13 

4. Statie de epurare Tritenii de Jos ans. 1 1,589,994.80 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 

9.1.2.5.2 Statia de epurare Tritenii de Jos 

 
Generalitati 

Aglomerarea Tritenii de Jos  cuprinde localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. 
Statia de epurare care deserveste Aglomerarea Tritenii de Jos este dimensionata (prin proiect) 

pentru tratarea apei uzate provenite de la o populatie de circa 2800 locuitori echivalenti. 

- Procesul de epurare propus este: pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea 

azotului, stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului. 
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- Tratarea namolului consta in deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea 

intermediara pe platforme. 

- Emisar : Raul Tritul 

-  

Cerintele de calitate ale emisarului sunt: 

 

Parametru Unitate 
Valori limita de descarcare 

Valoare Standard de analiza 

CBO5 mg/l 25 
STAS 656-82 

SR ISO 5815-98 

CCO mg/l 125 SR ISO 6060-96 

Ntotal mg/l 15 STAS 7312-83 

Ptotal mg/l 2 SR EN 1189-99 

MTS mg/l 35 STAS 6953-81 

 

- Amplasament : localitatea Tritenii de Jos, judetul Cluj 

 

Situatia existenta 

In prezent, localitatile incluse in Aglomerarea Tritenii de Jos dispun de sistem centralizat de 

colectare a apelor uzate si de statie de epurare.  

Apele uzate colectate sunt transportate spre o stație de epurare existenta, tip monobloc, avand 

capacitatea de 100 mc/zi și 500 L.E. Emisarul este r. Tritul. Aceasta statie va fi extinsa prin proiect. 

Statia de epurare existenta consta din urmatoarele : gratar rar cu bare, bazin separator de grasimi 

si deznisipator, statie pompare ape uzate, decantor primar vertical, cu evacuarea namolului spre 

bazinul de ingrosare namol, treapta biologica constind din compartiment anoxic, 6 mc, echipat cu 

mixer, compartiment aerob, cu biomasa in suspensie (carriers) echipat cu sistem de aerare, 

decantor secundar lamelar, cu evacuarea namolului in exces spre bazinul de ingrosare namol, 

camin injectie hipoclorit pentru dezinfectie, tratarea namolului prin ingrosare in bazinul de 

ingrosare, amestec cu solutie de polimer si deshidratare intr-o instalatie cu saci. 

Sistemul de canalizare este insuficient si nu asigura un grad de conectare corespunzator. 

 

Situatia propusa 

Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge 

un grad de conectare de 100%, este necesara extinderea statiei de epurare astfel incat sa poata 

prelua apele uzate provenite de la cele doua localitati. 

La proiectarea statiei de epurare s-a avut in vedere realizarea unei investitii cat mai reziliente la 

schimbarile climatice si contributia la indeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de 

sera stabilite prin Strategia privind schimbarile climatice.  Astfel, s-au avut in vedere masuri 

referitoare la :  

 Masuri de proiectare astfel incat  statia de epurare sa fie cat mai rezilienta la schimbarile 

climatice (in conformitate ci masurile identificate in sectiunea 12.5.5.3 

 Masuri care sa asigure emisii cat mai rduse de gaze cu efect de sera 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 806 / 1110 

o achizitia de pompe cu eficienta energetica ridicata 

o achizitia de suflante aferente treptei de tratare biologica cu eficienta energética mare 

 

Pentru a raspunde nevoilor de adpatare la schimbarile climatice, in conformitate cu masurile de 

adptare indentificate in sectiunea 12.5.5.3,   in cadrul statiei de epurare se vor asigura urmatoarele 

dotari : 

 generator electric pentru a asigura mentinerea in functiune in caz de intrerupere a 

alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita 

fenemenelor meteo extreme 

 Stabilirea capacitatii suflantelor se dimensioneaza pentru temperatura de minim 25°C ; 

 Statia de suflante ale SE Tritenii de Jos va fi prevazuta cu sistem adecvat de ventilatie –

Cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in special 

acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara ; 

 Procesul de epurare biologica pentru SE Tritenii de Jos este prevazut cu nitrificare, 

denitrificare si costabilizarea namolului, cu obligativitatea asigurarii virstei namolului de 

minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C ; 

 Stata de epurare va fi prevazute cu instalatie de pretratare mecanica, inclusiv deznisipator, 

care va asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu dimensiunile 

mai mari de 0.2 mm in conditii de debit maxim. 

 La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive automate de prelevare 

a probelor de apa uzata si echipamente de masurare a parametrilor fizico-chimici si 

biologici. Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de 

efluent evacuat; 

 Achizitia unei motopompe pentru interventii  in caz de inundatii 

 Colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe amplasamentul 

statiei de epurare;  

 Statia de epurare este  prevazuta  cu instalatede ingrosare si deshidratare namol si cu 

bazin tampon de namol cu capacitate adecvata. De asemenea, s-a prevazut un depozit 

temporar pentru stocarea namolului deshidratat ; 

 Obiectelor Statiei de epurare vor fi amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la 

inundatii de 1% ; Nivelul de inundatii ce apare intr-o perioada de 100 de ani (1%) nu trebuie 

sa provoace daune facilitatilor din cadrul SEAU 

 Deversarea apelor uzate epurate in emisar, respectiv Raul Tritu, se va realiza  in conditii de 

inundatii, la un nivel de inundatii care apare intr-o perioada de 50 de ani (2%), 

considerandu-se incadrarea constructiilor hidrotehnice in clasa de importanta III (STAS 

4273 - 1983) si categoria de importanta 4. 

 Dotarea cu o statie de pompare a apei epurate pentru nivele mari in emisar, care va 

asigura descarcarea apei epurate in situatiile in care nivelul in emisar depaseste nivelul cu 

asigurarea de 2% ; 

 Se va furniza sistem  SCADA pentru monitorizarea si controlul statiei. Sistemul SCADA va 

fi implementat ca un instrument de management operational, si va fi furnizat odata cu 

echipamentele, pentru a asigura monitorizarea si controlul activitatii de rutina a statiilor de 

epurare a apelor uzate si pentru generarea informatiilor generale de gestionare ; 

 Conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare va fi dotate cu clapeti de sens 

pentru protejarea sistemului de schimbarea sensului fluxului debitelor in cazul producerii 

unor inundatii cu o adancimea mai mare decat inaltimea de amplasare a conductei de 

evacuare apei epurate in emisari;   
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 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura 

continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   

 Statia de epurare va fi imprejmuita cu gard realizat din panouri si stilpi din beton, de 2.50 m 

inaltime; 

 

Masurile  indentificate sunt mentionate si in acordul de mediu  si  au fost integrate in proiectul 

statiei de epurare.  

 

De asemenea in vederea prevenirii si reducerii impactului asupra factorilor de mediu prin proiect se 

propun urmaroarele masuri: 

 Statia de epurare va fi echipata cu sistem SCADA care va semnala eventualele avarii ; 

dotarea cu echipamente pentru monitorizarea  parametrilor de proces; se vor asigura dotari 

pentru monitorizarea in flux continuu  a calitatii apelor uzate influente in statia de epurare si 

la iesirea din statia de epurare; montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa 

furnizate incurajeaza reducerea consumului de apa 

 Stacarea temporara a namolurilor pe platforma betonata  

 Realizarea de structuri acoperite pentru tratarea si stocarea temporara a namolului 

   

Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare 

din localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura 

repartizarea debitelor influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 500 de EL, 

respectiv Qmax zi: 100 mc/zi, si cea noua, pentru 2300 de EL, respectiv Q max zi: 439.91 mc/zi. 

 

Schema de epurare pentru extinderea SE Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie 

pompare admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si 

grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de 

suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate 

efluente, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, 

depozit de namol. 

 

Schema de epurare propusa cuprinde urmatoarele obiecte: 

- Camin admisie, gratar rar si statie de pompare influent 

- Instalatii pretratare mecanica ( unitati compacte cu grătare, deznisipator si separator de 
grăsimi) 

- Debitmetru intrare si masura calitate influent statie 

- Tratarea biologica(Treapta de tratare secundară va fi proiectat ca proces cu nămol activat 
cu biomasa in suspensie sau fixata (carriers), cu functionare continua sau secventiala, cu 
nitrificare, denitrificare,stabilizare, decantare secundara, pentru a îndeplini cerinţele privind 
calitatea efluentului. 

- Statie de suflante 

- Instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului 

- Debitmetru si masurare calitate efluent 

- Gura de varsare in emisar 

- Bazin stabilizare namol 
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- Statie deshidratare namol 

- Statie pompare supernatant 

- Stocarea namolului deshidratat 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica 
ridicata. De asemenea, se vor achizitiona suflante aferente treptei de tratare biologica cu 
eficienta energética mare. 

AUXILIARE 

- Pavilion administrativ 

- Post de transformare 

- Retele in incinta 

- Centrala termica 

- Principii de proces, controlul si automatizarea statiei 

 

Date de proiectare SE Tritenii de Jos – Parametrii de calitate si volum 

Debitele luate in calcul pentru dimensionarea instalatiei sunt stabilite in breviarul de calcul pentru 

determinarea debitelor caracteristice pentru alimentare cu apa si canalizare. 

Stabilirea incarcarilor s-a facut conform Normativului de proiectare NP 133 / 2013. 

Debite – inclusiv statia de epurare existenta 

Debite caracteristice U.M. Valoare 

Q mediu [m³/zi] 429.57 

Q u zi max [m³/zi] 558.43 

Q u or max  [m³/h] 66.57 

Q u or min [m³/h] 2.33 

 

Caracteristici apa uzata – inclusiv statia de epurare existenta 

Incarcari influent 

CBO5 [kg/zi] 168.0 

CCO [kg/zi] 336.0 

MTS [kg/zi] 196.0 

N –Total [kg/zi] 31.0 

P –Total [kg/zi] 5.0 

Debite – statie epurare noua 

Debite caracteristice U.M. Valoare 

Q mediu [m³/zi] 352.65 

Q u zi max [m³/zi] 458.43 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 809 / 1110 

Q u or max  [m³/h] 54.56 

Q u or min [m³/h] 1.91 
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Caracteristici apa uzata – statie epurare noua 

Incarcari influent 

CBO5 [kg/zi] 138.0 

CCO [kg/zi] 276.0 

MTS [kg/zi] 161.0 

N –Total [kg/zi] 25.0 

P –Total [kg/zi] 4.1 

Caracteristici apa epurata 

Parametru Unitate 
Valori limita de descarcare 

Valoare Standard de analiza 

CBO5 mg/l 25 
STAS 656-82 

SR ISO 5815-98 

CCO mg/l 125 SR ISO 6060-96 

Ntotal mg/l 15 STAS 7312-83 

Ptotal mg/l 2 SR EN 1189-99 

SS mg/l 35 STAS 6953-81 

 

Descrierea Statiei de Epurare Tritenii de Jos 

 

Camin admisie, gratar rar si statie pompare 

Colectorul nou de apa uzata se va racorda in noua statie de epurare, in caminul de admisie al 
acesteia. 

In aval de caminul de admisie in statie, se va amenaja o camera prevazuta cu un gratar cu curatire 

manuala. 

Distanta intre barele gratarelor rare: 20 mm.  

Retinerile gratarului rar se vor descarca in container. 

Dupa trecerea prin gratarul rar, apa uzata este dirijata spre o camera de distributie care va asigura 

repartitia debitului de apa uzata spre statia existenta si spre noua statie de epurare. 

Din camera de distributie apa uzata ajunge in statia de pompare de admisie in statia de epurare.  

Statia de pompare se va echipa cu 2+1 pompe, cu turatie variabila. In conformitate cu obiectivele 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin Strategia privind schimbarile 

climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 
 

Instalatie de pre tratare mecanica 

Treapta de pre epurare mecanică va cuprinde doua unitati compacte cu grătare, deznisipator si 
separator de grăsimi. Fiecare unitate va fi dimensionată pentru un debit maxim de 9 l/s. Instalatiile 
compacte de pre-epurare cuprind gratare dese sau site, unitatea de spalarea si presare a 
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materialului retinut, deznisipatoare si separatoare de grasimi, aerate, suflante, instalatii evacuare 
nisip si grasimi, instalatie de spalare si deshidratare a nisipului si conducta de ocolire pentru 
fiecare unitate. 
Treapta de epurare mecanică va fi amplasată într-o clădire inchisa, cu structura de rezistenta 
metalica. 
Retinerile de la gratare, spălate şi compactate, precum si nisipul retinut spalat si deshidratat, vor fi 
încărcate în containere care sa poata fi imediat evacuate şi transportate in altă locaţie.  
Grasimile retinute vor fi descarcate intr-un camin colector de grasimi situat in imediata apropiere a 
halei, de unde vor fi indepartate cu vidanja. 

Debitmetru intrare si masurare calitate influent statie 

La iesirea din instalatia de pretratare mecanica se va instala un debitmetru electromagnetic pen-tru 

monitorizarea si inregistrarea debitului influent.  

Se vor monta senzori de masura pentru determinarea urmatorilor parametrii ai apei uzate in-

fluente: pH, temperatura, PO4.  

De asemenea, se va instala si un echipament de prelevare automata a probelor 

 

Tratarea biologica 

Treapta de tratare secundară va fi proiectat ca proces cu nămol activat cu biomasa in suspensie 

sau fixata (carriers), cu functionare continua, cu nitrificare, denitrificare si costabilizare si decantare 

secundara, pentru a îndeplini cerinţele privind calitatea efluentului. Proiectarea bazinului de nămol 

activ va asigura flexibilitate operaţională suficientă.  

Statie de suflante 

Suflantele necesare sistemului de aerare vor fi montate intr-o cladire din inchideri usoare, 

amplasata in imediata apropiere de bazinele de aerare. Suflantele sunt dotate cu convertizoare de 

frecventa. Adiacent statiei de suflante se va amenaja o camera electrica. 

 

Instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului 

Pentru a se atinge valorile cerute pentru efluent in raport cu incarcarea in fosfor in cazul in care nu 
se realizeaza eliminarea biologica a acestuia, este necesara prevedea dozarii de clorura feri-ca in 
amonte de bazinele biologice.  
Solutia de coagulant va fi depozitata intr-un vas cu dubla membrana, amplasat intr-o incapere din 
cadrul statiei de suflante. In aceeasi incapere se va amplasa si instalatia de dozare a solutiei. 
Incaperea respectiva va fi prevazuta cu ventilatie, dus si chiuveta si instalatie de incalzire. 
Solutia va fi transportata prin conducte PVC catre punctele de injectare. 
 

Debitmetru si masurare calitate efluent 

Pentru masurarea debitului de apa epurata evacuata se va instala un debitmetru electromagne-tic, 
montat intr-un camin,  pe conducta de descarcare. 
Se va amplasa o instalatie de prelevare automata a probelor de apa epurata, precum si echipa-mentele 
de masurare a parametrilor apei epurate: pH, temperatura, PO4.  
Apa epurata va fi descarcata prin intermediul unei conducte gravitationale spre emisar. 

 

Bazin stocare namol 
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Namolul in exces va fi descarcat intr-un bazin de stocare, realizat din beton armat, avind volumul 

este suficient pentru un timp de retentie de 1 zi. Bazinul este prevazut cu mixer pentru mentinerea 

in suspensie a amestecului de namol. 

Statie ingrosare si deshidratare namol 

Este prevazuta o linie in operare pentru ingrosarea si deshidratarea namolului stabilizat provenit 
din procesul de epurare biologica. Conţinutul minim de substanţă uscată a nămolului deshidratat 
mecanic va fi de 25%.  
Linia namolului cuprinde: bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie 
pompare supernatant, depozit de namol  deshidratat (pentru o durata de 4 luni). 
Pentru perioadele de intretinere sau scoatere din functiune accidentala a liniei de tratare a namo-

lului, se va include o platforma de uscare a namolului, betonata, prevazuta cu sistem de drenaj, 

care va asigura un debuseu pentru namolul neingrosat pentru cca 15 zile de operare a statiei.  

Conform Strategiei namolurilor, namolul rezultat de la statia de epurare va fi valorificat in 

agriculotura ca fertilizant, in conformitate cu prevederile OM nr 344/2004 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de 

epurare in agricultura.  

Statie pompare supernatant 

Pentru pomparea supernatantului la intrarea in statia de epurare se va realiza un camin echipat cu 

pompe submersibile. Debitul de supernatant se va masura cu un debitmetru electromagnetic. se 

vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

Stocarea namolului deshidratat 

Adiacent halei de deshidratare a namolului se va realiza o halda de namol deshidratat. 

Depozitarea temporara a namolului deshidratat este prevazuta pentru o durata de 4 luni, pentru 

productia de namol a SE Tritenii de Jos si consta dintr-o platforma din beton, cu pereti din beton. 

Se poate depozita namol pe o inaltime de 1.5 m.  

Platformele sunt prevazute cu sistem de acoperire cu o structura usoara. 

 

AUXILIARE: 

Pavilion administrativ 

Se va realiza o cladire care va cuprinde urmatoarele:  

- camera dispecer; 

- birou; 

- depozit; 

- centrala termica; 

- vestiare si grupuri sanitare; 

Post de transformare 

Se va realiza un post de transformare. 

Drumuri, alei, platforme 
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Se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si cladirilor din cadrul statiei 

de epurare. 

Intregul perimetru al statiei de epurare va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri si stilpi din 

beton, de 2.50 m inaltime. 

Se va asigura o zona de protectie ecologica prin plantarea de pomi imprejurul incintei. 

Retele in incinta 

Se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de epurare: conducte de 

apa uzata, namol, aer, grasimi, nisip, evacuare spuma, precum si utilitatile necesare: sistem de 

alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare. 

Centrala termica 

Agentul termic produs de catre centrala termica va servi pentru incalzirea incaperilor pavilionului 

administrativ. 

Peisagistica 

Toate bazinele si cladirile vor fi prevazute cu trotuare de 0.75 m latime. 

Spatiile neocupate de bazine, cladiri sau drumuri se vor inierba.  

Se va asigura o zona de protectie ecologica prin plantarea de pomi imprejurul incintei. Se vor 

realiza plantatii de-a lungul gardului, in interiorul acestuia. 

 
Principii de proces, controlul si automatizarea statiei – conform diagramei de proces si 
instrumentatie 
 
La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive automate de colectare a 

probelor de apa in vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici.  

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de epurare dupa cum urmeaza:  

- Influent in statia de epurare; 

- Evacuare efluent; 

- Namol activat si in exces; 

- Reactivi; 

- Supernatant; 

Masuratori de nivel 

- Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii:   

- la toate statiile de pompare; 

- gratare amonte / aval; 

- Masuratorile de nivel vor fi utilizate la exploatarea pompelor de apa uzata, namol si 

chimicale.  

 

Masuratori analitice  

- Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii apei uzate si ai 

namolului. Dispozitivele sunt prezentate mai jos:  

 La intrare: 

- pH 

- temperatură 
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Bazin biologic 

- oxigen dizolvat 

- pH 

- temperatura 

- continut suspensii solide 

 

 Efluent evacuat 

 pH 

 temperatură 

 
Treapta mecanica: 

- Se vor masura urmatorii parametri: pH, temperatura, in apa uzata la intrarea in 

statie; 

- Debitul de apa uzata se va masura cu un debitmetru electromagnetic instalat in 

aval de instalatia de pre-tratare mecanica; 

Treapta biologica: 

- Indepartarea fosforului se va realiza in treapta biologica. In cazul in care procesul 

biologic nu este suficient, va intra in operare instalatia de dozare pentru procesul 

de precipitare. Clorura ferica este dozata in amonte de bazinele biologice, iar 

fosforul precipitat este evacuat impreuna cu namolul in exces; 

- Nivelul aerarii este controlat si reglat continuu si automat pe baza rezultatelor 

masurarii concentratiei oxigenului dizolvat in bazine. Debitul de aer comprimat 

este reglat prin intermediul vanelor de reglare montate pe conductele de transport 

a aerului de la statia de suflante la fiecare bazin. Pentru furnizarea debitelor 

variabile de aer suflantele sunt echipate cu convertizoare de frecventa. Se vor 

masura urmatorii parametri in bazinele de aerare: concentratie oxigen, pH, 

temperatura, continut suspensii; 

- Masurarea debitului efluent se va face inainte de descarcare printr-un debitmetru 

electromagnetic ; 

-  Se vor masura urmatorii parametri: pH, temperatura, in apa epurata la iesirea din 

statie si se va instala un echipament automat de prelevare probe;  

 
 

9.1.2.6 Aglomerarea pentru apa uzata Tureni 

In aglomerarea pentru apa uzata Tureni se propun urmatoarele investitii: 
Extinderi 

 Rețea canalizare: 23406.81 m 

 Colector: 13686.22 

 Statii de pompare apa uzata: 12 buc (80) 

 Conducta refulare: 2891.70 m 

9.1.2.6.1 Canalizare menajera UAT Tureni 

 

                                                
80 9 buc pe retea si 3 pe colector 
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Figura 9-21 – Aglomerarea pentru apa uzata Tureni 
 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie a Comunei 
Tureni sunt necesare extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere. 

Analiza situatiei existente privind retelele de canalizare si gradul de acoperire din aglomerarea 
Tureni impune realizarea lucrarilor de extindere ale retelei de canalizare menajera in localitatile 
Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, pentru a asigura un grad de acoperire la nivelul 
aglomerarii de 100%. 

Epurarea apelor uzate provenite din aglomerarea Tureni se va realiza la statia de epurare din 
Municipiul Campia Turzii. 

 

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare a apelor uzate menajere din UAT Tureni 
constau in urmatoarele lucrari: 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm,  in localitatea Tureni, L= 8494.84 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Tureni  – 3 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Tureni L = 846.34 m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, si Dn 315 mm, in localitatea Ceanu Mic, L= 6672.47 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Ceanu Mic  – 2 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Ceanu Mic, L = 371.18 m; 
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 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm,  in loc. Comsesti, L= 4891.68 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Comsesti  – 2 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Comsesti L = 1140.1 m; 

 Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 
mm, in localitatea Martinesti, L= 3347.82 m  

 Statii de pompare a apelor uzate, in loc. Martinesti  – 2 buc; 

 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, in 
loc. Martinesti, L = 534.08 m; 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133/2013 si STAS 
1846/1-2006 – ―Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare‖, la grade de umplere intre 60% 
- 80% in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.  

Debitul de dimensionare al retelei de canalizare Tureni este 8.92 l/s, debitul de dimensionare al 
retelei de canalizare Ceanu Mic este 3.78 l/s, debitul de dimensionare al retelei de canalizare 
Comsesti este 2.43 l/s si debitul de dimensionare al retelei de canalizare Martinesti este 3.74 l/s. 

Apele uzate aferente localitatii Martinesti vor fi descarcate in primul camin din localitatea Comsesti. 
Reteaua de canalizare Comsesti este dimensionata astfel incat sa preia Q=3.74 l/s aferent 
localitatii Martinesti. 
Apele uzate din loc. Comsesti si loc. Martinesti vor fi colectate in SPAU 3 Comsesti de unde vor fi 
transportate catre cel mai apropiat camin de canalizare din localitatea Tureni. 

Reteaua de canalizare menajera din loc. Tureni este dimensionata astfel incat sa preia debitele 
aferente loc. Comsesti si loc. Martinesti. 
Din loc. Tureni, apele uzate aferente celor 2 localitati vor fi colectate in SPAU 4, de unde vor fi 

transportate catre cel mai apropiat camin de canalizare din localitatea Ceanu Mic. 

La dimensionarea retelei de canalizare din localitatea Ceanu Mic s-a tinut cont de debitele Q=8.92 
l/s aferent localitatii Tureni, Q=2.43 l/s aferent localitatii Comsesti si Q=3.74 l/s aferent localitatii 
Martinesti, ce deverseaza apele uzate in reteaua din Ceanu Mic.  

Reteaua de canalizare din Ceanu Mic este dimiensionata astfel incat sa preia si debitele din loc. 
Aiton si loc. Rediu. 

Din loc. Ceanu Mic apele uzate vor fi colectate in SPAU 1, de unde vor fi transportate catre in cel 
mai apropiat camin de canalizare menajera de pe strada Al.I.Cuza din Turda (apele uzate aferente 
loc. Aiton, Rediu, Tureni, Comsesti si Martinesti).  

Tabelul detaliat cu lungimile si diametrele conductelor pe strazi se gaseste in Anexa nr. 9 atasata 

prezentului Studiu de Fezabilitate. 

Pe traseul reţelei de canalizare menajeră se prevad camine de vizitare din elemente prefabricate 
din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la 
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de 
schimbare a directiei canalului, astfel: 

- camine de vizitare Tureni - 264 buc; 

- camine de vizitare Ceanu Mic - 200 buc; 
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- camine de vizitare Comsesti - 159 buc; 

- camine de vizitare Martinesti - 101 buc. 

Caminul de racord va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in 
functie de spatiul disponibil. 
Racordurile de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, Dn160mm, astfel: 

- extindere racorduri in loc. Tureni: 309 buc; 

- extindere racorduri in loc. Ceanu Mic: 278 buc; 

- extindere racorduri in loc. Comsesti: 165 buc; 

- extindere racorduri in loc. Martinesti: 175 buc; 
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera din comuna Tureni, presupune executia de 
subtraversari prin foraj orizontal de drum judetean, astfel: 
 
Tabel 9.1-87 Subtraversari de DJ necesare pe traseul retelelor de canalizare ape uzate 
menajere din comuna Tureni 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare de drum judetean DJ103G (SDJ2)- cu foraj 
orizontal dirijat pentru conducta de canalizare menajera, Dn 250 
mm, in tub de protectie din OL, De 457 x 7.1 mm 

m 7,00 

Subtraversare drum judetean DJ103G (SDJ1), cu foraj orizontal 
dirijat extindere sistem de canalizare menajera, De 250 mm in tub 
de protectie, De 457 x 7,1 mm 

m 8,00 

       Sursa: Date prelucrate de consultant 
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Tabel 9.1-88 Supratraversari rauri, parauri necesare pe traseul retelei de canalizare 
menajera din comuna Tureni 

Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Supratraversare Parau Valea Racilor - SPR1 - cu conducta de 
refulare ape uzate menajere din PEID De 180 mm, in tub de 
protectie din PEID De 400 mm 

 
m 

 
13 

Supratraversare Lacul Martinesti Paraul Racilor - SPR2 - prin 
prindere de pod existent cu conducta de refulare apa uzata 
menajera din PEID PN10 De90 mm in tub de protectie din PEID 
PN10, De 315 mm 

 
m 

 
25 

         Sursa: Date prelucrate de consultant 

Statii de pompare a apei uzate 

Configuratia terenului din localitatile Tureni, Ceanu Mic, Comsesti si Martinesti impune prevederea 
a 12 statii de pompare a apelor uzate cu sistem de separare a solidelor. Apele uzate aferente 
localitatilor de unde vor fi transportate catre primul camin din Municipiul Turda.  
Statiile de pompare ape uzate menajere SPAU1 Ceanu Mic-Turda, SPAU3 Comsesti-Tureni si 
SPAU4 Tureni-Ceanu Mic vor fi descrise la Capitolul „Colectoare de transport ape uzate―. 
 
Tabel 9.1-89 Caracteristici Statii de pompare ape uzate proiectate in comuna Tureni  

Loc. Nr. Crt. 
Denumire 

SPAU 

Q H Conducta refulare 

(l/s) (m) Diametru(mm) Lungime(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

T
u
re

n
i 1 SPAU1 4 10 90 370.6 

2 SPAU2 4 14 90 226.9 

3 SPAU3 4 7 90 248.9 

Ceanu Mic 
1 SPAU2 4 26 90 320 

2 SPAU3 4 7 90 39.7 

Comsesti 
1 SPAU1 4 16 90 323.6 

2 SPAU2 4.85 33 110 816.5 

Martinesti 
1 SPAU1 4 9 90 490 

2 SPAU2 4 6 90 36.6 

Sursa: Date prelucrate de consultant 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-90 Indicatori tehnici pentru Aglomerarea Tureni 

 

Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Tureni      

1. Conducta de canalizare - extindere m 8494.84 1,011,703.92 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 3 386,831.67 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 846.34 39,267.83 
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Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

(Euro) 

1 2 3 4  

Localitatea Ceanu Mic      

1. Conducta de canalizare - extindere m 6672.47 770,869.32 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 137,180.39 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 371.18 17,220.67 

Localitatea Comsesti    

1. Conducta de canalizare - extindere m 4891.68 583,732.97 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 147,831.05 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 1140.1 52,896.64 

Localitatea Martinesti    

1. Conducta de canalizare - extindere m 3347.82 454,766.16 

2. Statii de pompare ape uzate menajere buc. 2 139,310.53 

3. Conducta de refulare apa uzata menajera m 534.08 24,779.66 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

9.1.2.7 Colectoare de transport ape uzate aferente aglomerarilor Aiton, Tureni si Calarasi 

 
Analizand situatia existenta, a rezultat necesitatea extinderii retelei de canalizare in Aglomerarile 
cu peste 2000 l.e. Pentru alegerea solutiei optime de evacuare si tratare a apelor uzate, a fost 
realizata o analiza de optiuni. Din analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din 
Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea Tureni a rezultat fezabil Transferul apei uzate spre Statia de 
Epurare Regionala de la Campia Turzii. 
Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Transferul apelor uzate din aglomerarea Aiton in aglomerarea Tureni prin intermediul a 

doua statii de pompare cu refulari in lungime de 7 km 

 Preluarea apelor uzate din zona statiei de epurare existente in Tureni si pomparea lor prin 

intermediul a doua statii de pompare si unor conducte de refulare de transfer in lungime 

totala de 11.95 km, cu conectare in reteaua de canalizare a municipiului Turda 

Din analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos a rezultat 
optima Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in Aglomerare Tritenii de Jos, in detrimentul 
optiunii de transfer spre statia de epurare regionala. 
Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 

 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din aglomerarea Tritenii de 

Jos 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate din localitatile Luncani si Gligoresti indica 
optiunea de Executie a unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in localitatea Luncani, in detrimentul 
optiunii de transfer spre statia de epurare regionala Campia Turzii. 
Aceasta optiune presupune urmatoarele lucrari: 
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 Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate menajere pe amplasamentul statiei de epurare 

existente, in scopul tratarii intregului debit de ape uzate colectat din localitatile Luncani si 

Gligoresti 

In cadrul Strategiei de Management a Namolului a fost realizata o analiza de optiuni in urma careia 

rezulta posibila executia unei unitati de compostare a namolului. Posibilitatile imediate de 

valorificare/management a namolului indica necesitatea acestei investitii. 

In cele ce urmeaza sunt prezentate investiile aferente statiilor de epurare, investitii ce deriva direct 

din prezentarea situatiei existente si din analiza de optiuni. 

 
Pentru colectarea apelor uzate menajere s-au proiectat retele de canalizare in localitatile care nu 
dispun in prezent de acest serviciu si s-au reabilitat colectoarele de canalizare din municipiile 
Turda si Campia Turzii.  
Colectarea apelor uzate din localitatile cuprinse in regiunea Turda - Campia Turzii se va face 
astfel: 

- Canalizarea din UAT Tritenii de Jos va deversa in statia de epurare nou proiectata Tritenii 
de Jos; 

- Canalizarea din localitatile Luncani si Gligoresti va fi deversata in statie de epurare nou 
proiectata de la Luncani; 

- Canalizarea din restul UAT-urilor va deversa in statia de epurare existenta Campia Turzii. 
 

In vederea colectarii apelor uzate din localitatile care deverseaza in statia de epurare Campia 
Turzii s-a impus realizarea mai multor colectoare apa uzata de transfer intre localitati, cu statiile de 
pompare aferente: 
 
Tabel 9.1-91 Tabel caracteristici colectoare transport ape uzate 

Nr. 
Crt. 

Denumire traseu 
colector 

Denumire  
SPAU / Localitate 

Q 
(l/s) 

H 
(m) 

Conducta refulare 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Colector refulare 
Aiton – Ceanu Mic SPAU5 / Aiton 16 95 

140 3113.68 

160 2162.38 

2 
Colector refulare 
Ceanu Mic – Turda SPAU1 / Ceanu Mic 36 21 

200 8215.41 

250 1280.03 

3 
Colector refulare 
Comsesti – Tureni 

SPAU3 / Comsesti 6.17 33 110 1727.68 

4 
Colector refulare 
Tureni – Ceanu Mic 

SPAU4 / Tureni 17 42 180 2463.10 

5 
Colector refulare 
Calarasi Gara – 
Campia Turzii 

SPAU2 / Calarasi Gara 16 41 180 7067.00 

Sursa: Date prelucrate de consultant 

In conformitate cu obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera stabilite prin 
Strategia privind schimbarile climatice, se vor achizitiona  pompe cu eficienta energetica ridicata. 

 
Realizarea colectoarelor de transfer intre localitati presupune executia de traversari cursuri de apa, 
astfel: 
 
Tabel 9.1-92 Supratraversari/subtraversari rauri, parauri necesare pe traseul colectoarelor 
de transfer  
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Denumire Subtraversare UM 
Lungime 

(m) 

Subtraversare Parau Valea Odaii Beteg (SR1) cu conducta de 
refulare canalizare menajera din PEID De 180 mm, L=15.10 m 

 
m 

 
15.10 

Supratraversare Parau Valea Racilor (SPR1) cu conducta de 
refulare ape uzate menajere din PEID De 180 mm, in tub de 
protectie din PEID De 355 mm, L=13,30 m 

 
m 

 
13.30 

 

Aceste colectoare / refulari de transport permit extinderea clusterului Turda si dirijarea apelor uzate 
spre Statia de Epurare regionala Campia Turzii. Mentionam ca Statia de Epurare Campia Turzii a 
fost dimensionata in cadrul POS Mediu 2007-2013 pentru 110.000 l.e., iar extinderea clusterului 
Turda se incadreaza in valoarea proiectata. 

Posibilitatea transferului apelor uzate spre o statie regionala a rezultat din analiza de optiuni, asa 
cum pentru aglomerarea Tritenii de Jos a rezultat fezabila executia extinderii statiei de epurare 
locale, precum si in Luncani. 
 
Indicatorii tehnici ai investitiei  
Tabel 9.1-93 Indicatori tehnici pentru statii de pompare ape uzate de transfer si colectoare 
transport ape uzate 

 

Nr. Crt. 

 

Descriere 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Costuri de 

investitie 

[euro] 

1 2 3 4 5 

1. Colectoare de transfer m 26029.28     
2263945.7

9 

2. Statii de pompare ape uzate menajere de transfer buc. 5 703395.56 

           Sursa: Date prelucrate de consultant 
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9.1.3 Instalatii electrice 

9.1.3.1 Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare apa. 

Alimentarea cu energie electrica, pentru statiile de pompare apa potabila va fi realizata din 
sistemul de distributie zonal de joasa tensiune in conformitate cu solutia indicata de catre furnizorul 
de energie prin fisa/studiu de solutie. Proiectul pentru alimentarea cu energie electrica va fi 
intocmit la cererea Beneficiarului / Antreprenorului (conform conditiilor contractuale) de Operatorul 
de Distributie Zonal sau de catre o firma autorizata si agrementata ANRE pentru aceasta categorie 
de lucari. 
In cazul in care alimentarea cu energie electrica din sursa de baza (reteaua de distributie de joasa 
tensiune zonala) se intrerupe, a fost prevazut un grup electrogen de interventie mobil aferent 
centrului zonal. Acesta se va afla in dotarea Operatorului CAA,  portabil ce va fi deplasat la locul 
de interventie, functie de necesitati.   

Instalatii electrice 
In cadrul proiectului vor fi urmatoarele tipuri de instalatii electrice : 

a) Instalatii electrice de distributie; 

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul electric de forta si automatizare, furnitura a 
echipamentului de pompare.Acest tablou se va amplasa pe spatiul verde adiacent, la limita de 
proprietate, in cazul in care statia de pompare se afla in carosabil. In tabloul electric de forta si 
automatizare se vor prevedea circuite pentru alimentarea pompelor precum si a delortalte 
receptoare electrice incluse in statia de pompare (incalzire, ventilatie, iluminat etc.). 

b) Instalatii electrice de forta; 

Toate echipamentele si utilajele tehnologice vor fi livrate cu tablouri de protectie si comanda care 
sa asigure functionarea in regim manual si automat in functie de parametri tehnologici de proces 
precum si cablajul aferent. 

c) Instalatii electrice de iluminat si prize; 

Toate tablourile electrice prevazute pentru statiile de pompare apa uzata menajera vor fi echipate 
cu o priza la tensiune redusa nepericuloasa de 24 Vc.a. care sa asigure posibilitatea unui iluminat, 
de interventie, prin intermediul unei lampi portabile echipate cu un bec la tensiunea de 24 V pentru 
siguranta personalului de exploatare. 

d) Instalatii electrice de protectie si impamantare. 

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, 
prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor 
metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub 
tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor 
electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.) 
Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica. 
Pentru toate statiile de pompare apa se va realiza legarea la priza de pamant a instalatiei 
interioare de protectie si a tablourilor electrice.   

 

9.1.3.2 Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare ape uzate 

Alimentarea cu energie electrica, pentru statiile de pompare apa uzata va fi realizata din sistemul 
de distributie zonal de joasa tensiune in conformitate cu solutia indicata de catre furnizorul de 
energie prin fisa/studiu de solutie. Proiectul pentru alimentarea cu energie electrica va fi intocmit la 
cererea Beneficiarului / Antreprenorului (conform conditiilor contractuale) de Operatorul de 
Distributie Zonal sau de catre o firma autorizata si agrementata ANRE pentru aceasta categorie de 
lucari. 
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In cazul in care alimentarea cu energie electrica din sursa de baza (reteaua de distributie de joasa 
tensiune zonala) se intrerupe, a fost prevazut un grup electrogen de interventie mobil aferent 
centrului zonal. Acesta se va afla in dotarea Operatorului CAA,  portabil ce va fi deplasat la locul 
de interventie, functie de necesitati.   

Instalatii electrice 
In cadrul proiectului vor fi urmatoarele tipuri de instalatii electrice : 

e) Instalatii electrice de distributie; 

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul electric de forta si automatizare, furnitura a 
echipamentului de pompare.Acest tablou se va amplasa pe spatiul verde adiacent, la limita de 
proprietate, in cazul in care statia de pompare se afla in carosabil. In tabloul electric de forta si 
automatizare se vor prevedea circuite pentru alimentarea pompelor precum si a delortalte 
receptoare electrice incluse in statia de pompare (incalzire, ventilatie, iluminat etc.). 

f) Instalatii electrice de forta; 

Toate echipamentele si utilajele tehnologice vor fi livrate cu tablouri de protectie si comanda care 
sa asigure functionarea in regim manual si automat in functie de parametri tehnologici de proces 
precum si cablajul aferent. 

g) Instalatii electrice de iluminat si prize; 

Toate tablourile electrice prevazute pentru statiile de pompare apa uzata menajera vor fi echipate 
cu o priza la tensiune redusa nepericuloasa de 24 Vc.a. care sa asigure posibilitatea unui iluminat, 
de interventie, prin intermediul unei lampi portabile echipate cu un bec la tensiunea de 24 V pentru 
siguranta personalului de exploatare. 

h) Instalatii electrice de protectie si impamantare. 

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, 
prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor 
metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub 
tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor 
electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.) 
Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica. 
Pentru toate statiile de pompare se va realiza legarea la priza de pamant a instalatiei interioare de 
protectie si a tablourilor electrice.   
 

9.1.3.3 Alimentarea cu energie electrica a  gospodariilor de apa 

Alimentarea cu energie electrica, pentru gospodaria de apa va fi realizata din sistemul de 
distributie zonal de joasa tensiune in conformitate cu solutia indicata de catre furnizorul de energie 
prin fisa/studiu de solutie (de regula printr-un post de transformare propriu, amplsat la limita de 
proprietate). Proiectul pentru alimentarea cu energie electrica va fi intocmit la cererea 
Beneficiarului / Antreprenorului (conform conditiilor contractuale) de Operatorul de Distributie Zonal 
sau de catre o firma autorizata si agrementata ANRE pentru aceasta categorie de lucari. 
In cazul in care alimentarea cu energie electrica din sursa de baza (reteaua de distributie de joasa 
tensiune zonala) se intrerupe, a fost prevazut un grup electrogen de interventie fix, amplasat in 
cadrul gospodariei de apa  

Instalatii electrice 
In cadrul proiectului vor fi urmatoarele tipuri de instalatii electrice : 

a) Instalatii electrice de distributie; 

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul general de distibutie (T.G.D.)  care va fi  
amplasat intr-o incapere special amenajata pentru tablouri si aparataj electric. 
In tabloul general de distributie se vor prevedea circuite pentru alimentarea in sistem de distributie 
de tip radial a receptoare electrice. 
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b) Instalatii electrice de forta; 

Instalatiile electrice de forta cuprind coloanele de alimentare a tablourilor electrice secundare si 
coloanele de energie electrica aferente tablourilor de actionare, protectie si comanda ale 
echipamantelor si utilajelor tehnologice. 

c) Instalatii electrice de iluminat si prize; 

Tipul iluminatului va fi ales tinand cont de caractersticile si destinatia incaperilor. Iluminatul general 
este prevazut a se realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente avand un grad de 
protectie determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj. 
In conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de 
iluminat artificial din cladiri si conform normativului I7-2011, in cladire vor fi prevazute sisteme de 
iluminat de siguranta de securitate pentru evacuarea din cladire si pentru evitarea panicii. 
Prizele de uz general vor fi monofazate si trifazate, cu contact de protectie. Gradul de protectie va 
fi determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj. 

d) Instalatii electrice de iluminat exterior 

Pentru iluminatul exterior al incintei vor fi prevazuti stalpi metalici, echipati cu corpuri de iluminat 
exterior. Comanda iluminatului exterior pentru aceste corpuri de iluminat se va realiza manual 
printr-o cheie cu 3 pozitii montata pe usa tabloului electric si in mod automat prin intermendiul unui 
intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula. 

e) Instalatii electrice de protectie si impamantare. 

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, 
prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor 
metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub 
tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor 
electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.) 
Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica. 
Pentru protectia impotriva tensiunilor atmosferice va fi prevazuta instalatie de paratrasnet cu 
dispozitiv de amorsare (PDA), montata pe un catarg metalic, conform normelor in vigoare. 
La fiecare obiect aferent statiei de epurare se va realiza o priza de pamant artificiala, iar pentru 
echilibrarea potentialului electric, aceste prize de pamant se vor interconecta. 
 

9.1.3.4 Alimentarea cu energie electrica a  statiilor de epurare a apelor uzate 

Alimentarea cu energie electrica, pentru gospodaria de apa va fi realizata din sistemul de 
distributie zonal de joasa tensiune in conformitate cu solutia indicata de catre furnizorul de energie 
prin fisa/studiu de solutie (de regula printr-un post de transformare propriu, amplsat la limita de 
proprietate). Proiectul pentru alimentarea cu energie electrica va fi intocmit la cererea 
Beneficiarului / Antreprenorului (conform conditiilor contractuale) de Operatorul de Distributie Zonal 
sau de catre o firma autorizata si agrementata ANRE pentru aceasta categorie de lucari. 
In cazul in care alimentarea cu energie electrica din sursa de baza (reteaua de distributie de joasa 
tensiune zonala) se intrerupe, a fost prevazut un grup electrogen de interventie fix, amplasat in 
cadrul gospodariei de apa  

Instalatii electrice 
In cadrul proiectului vor fi urmatoarele tipuri de instalatii electrice : 

a) Instalatii electrice de distributie; 

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul general de distibutie (T.G.D.)  care va fi  
amplasat intr-o incapere special amenajata pentru tablouri si aparataj electric. 
In tabloul general de distributie se vor prevedea circuite pentru alimentarea in sistem de distributie 
de tip radial a receptoare electrice. 

b) Instalatii electrice de forta; 
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Instalatiile electrice de forta cuprind coloanele de alimentare a tablourilor electrice secundare si 
coloanele de energie electrica aferente tablourilor de actionare, protectie si comanda ale 
echipamantelor si utilajelor tehnologice. 

c) Instalatii electrice de iluminat si prize; 

Tipul iluminatului va fi ales tinand cont de caractersticile si destinatia incaperilor. Iluminatul general 
este prevazut a se realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente avand un grad de 
protectie determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj. 
In conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de 
iluminat artificial din cladiri si conform normativului I7-2011, in cladire vor fi prevazute sisteme de 
iluminat de siguranta de securitate pentru evacuarea din cladire si pentru evitarea panicii. 
Prizele de uz general vor fi monofazate si trifazate, cu contact de protectie. Gradul de protectie va 
fi determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj. 

d) Instalatii electrice de iluminat exterior 

Pentru iluminatul exterior al incintei vor fi prevazuti stalpi metalici, echipati cu corpuri de iluminat 
exterior. Comanda iluminatului exterior pentru aceste corpuri de iluminat se va realiza manual 
printr-o cheie cu 3 pozitii montata pe usa tabloului electric si in mod automat prin intermendiul unui 
intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula. 

e) Instalatii electrice de protectie si impamantare. 

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, 
prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor 
metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub 
tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor 
electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.) 
Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica. 
Pentru protectia impotriva tensiunilor atmosferice va fi prevazuta instalatie de paratrasnet cu 
dispozitiv de amorsare (PDA), montata pe un catarg metalic, conform normelor in vigoare. 
La fiecare obiect aferent statiei de epurare se va realiza o priza de pamant artificiala, iar pentru 
echilibrarea potentialului electric, aceste prize de pamant se vor interconecta. 
 

9.1.4 Masuri de adaptare la schimbarile climatice 

In urma realizarii evaluarii riscurilor climatice in scopul implementarii unui proiect cat mai rezilient la 
schimbarile climatice, in proiect au fost integrate urmatoarele masuri de adaptare la schimbarile 
climatice: 
 
Sisteme de alimentare cu apa 

  

Masuri investitionale de adaptare la schimbarile climatice integrate in 
proiect 

Cost masuri 

  Sisteme de alimentare cu apa 
 

1 

Reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda Varianta, Calarasi 
si Poiana 

Costurile 
implementarii 
masurilor  sunt 
incluse in ACB, 
in costurile de 
baza ale 
investitiilor 

2 Reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

3 
Reabilitare/constructive rezervoare: 

4 
Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 

5 Constructie Rezervoare „Petresti‖ (zona Holcim) – 2x1000mc; 

6 Constructie rezervor Cornesti – 1x300mc; 

7 Reabilitarea rezervorului existent de 5000mc Campia Turzii; 
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8 Rezervor nou Campia Turzii de 5000mc; 

9 Rezervor nou Tritenii de Sus 2x 600 mc; 

10 Rezervor nou Viisoara 700 mc; 

11 Rezervor nou Urca 200 mc. 

12 Achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

13 

Achizitionarea de generatoare electrice de urgenta care sa asigure  mentinerea in 
functiune a echipamentelor din statiile de tartare  

14 Sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale; 

15 Spatii de depozitare a  substantelor chimice in siguranta; 

16 

Sisteme pentru functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  
obiectivelor proiectului in situatii de urgenta  (SCADA) 

17 
 Imprejmuire obiecte investitii 
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Sisteme de canalizare 
 

 

Sisteme de canalizare 

Cost masuri 
investitionale 

1 

Suflantele din cadrul statiilor de epurare Tritenii de Jos si Luncani dimensionate   
pentru temperatura de minim 25°C ; 

Costurile 
implementarii 
masurilor  sunt 
in cluse in ACB, 
in costurile de 
baza ale 
investitiilor 

2 

Statiile de suflante ale SE Luncani si Tritenii de Jos  prevazute cu sistem 
adecvat de ventilatie Cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta 
cu izolatie adecvata (in special acoperisul) pentru a face fata temperaturilor 
ridicate pe timp de vara ; 

3 

Procesul de epurare biologica pentru SE Tritenii de Jos si Luncani este 
prevazut cu nitrificare, denitrificare si costabilizarea namolului, cu obligativitatea 
asigurarii virstei namolului de minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 
12 °C ; 

4  Instalatie de compostare  namol in cadrul SEAU Campia Turzii 

5 

Reabilitarea retele de canalizare  in localitatile Turda, Campia Turzii; 

6 

Extinderea  sistemului de canalizare in sistem divizor; in Municipiile Turda si 
Campia Turzii lucrarile de  reabilitare a retelelor de canalizare se vor realiza in 
sistem mixt, similar sistemului existent; 

7 

Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos sunt prevazute cu instalatii de 
pretratare mecanica, inclusiv deznisipator, care va asigura eficienta de 90% 
pentru indepartare particulelor de nisip cu dimensiunile mai mari de 0.2 mm in 
conditii de debit maxim. 

8 

La intrarea si iesirea din statiile de epurare Tritenii de Jos si Luncani vor fi 
montate dispozitive automate de prelevare a probelor de apa uzata si 
echipamente de masurare a parametrilor fizico-chimici si biologici. Debitul va fi 
masurat in diferite puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de efluent 
evacuat; 

9 

Achizitionare motopompe pentru interventii  in caz de inundatii pentru statiile de 
epurare Tritenii de Jos si Luncani 

10 

Statiile de epurare Tritenii de Jos si Luncani sunt prevazute cu  sisteme de 
colectare si evacuare corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe 
amplasamentule acestora; Apele pluviale de pe amplasamentul Instalatiei de 
compostare namol vor fi  evacuate in reteua interna de canalizare pluviala a 
statiei de epurare Turda Campia Turzii si descarcate in statia de epurare;  

11 

Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos sunt prevazute  cu instalatii de 
ingrosare si deshidratare namol si cu bazine tampon de namol cu capacitate 
adecvata. De asemenea sunt prevazute depozite temporare pentru stocarea 
namolului deshidratat  pentru 4 luni 

12 

Achizitia de generatoare electrice de urgenta  in cadrul statiilor de epurare 
Tritenii de Jos si Luncani 
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13 

Obiecte  Statiei de epurare Tritenii de Jos, Statia de epurare Luncani si Statiei  
de compostare namol din cadrul statiei de epurare Turda-Campia Turzii sunt   
amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%.  

14 

Deversarea apelor uzate epurate in SEAU Tritenii de Jos si Luncani in emisari, 
respectiv Raul Aries si Raul Tritu, se va realiza  in conditii de inundatii, la un 
nivel de inundatii care apare intr-o perioada de 50 de ani (2%), considerandu-se 
incadrarea constructiilor hidrotehnice in clasa de importanta III (STAS 4273 - 
1983) si categoria de importanta 4. 

15 

Achizitie statie de pompare  a apei epurate pentru SEAU Tritenii de Jos si 
Luncani pentru nivele mari in emisar, care va asigura descarcarea apei epurate 
in situatiile in care nivelul in emisar depaseste nivelul cu asigurarea de 2% ; 

16 

Prevederea de clapete antiretur pe conductele de descarcare a apei epurate in 
emisar, pentru prevenirea curgerii in sens invers in situatia depasirii nivelului de 
inundatii prevazut, SEAU Tritenii de Jos si Luncani 

17 

Sisteme  SCADA pentru monitorizarea si controlul statiilor de epurare Luncani si 
Tritenii de Jos.  

18 

Imprejmuire cu gard realizat din panouri si stilpi din beton, de 2.50 m inaltime,  
Statiile de epurare Turitenii de jos si Luncani  

 
Descrierea detaliata a masurilor de adaptare la schimbarile climatice este prezentata in sectiunea 
12.4.5.3. 
 

9.1.5 Masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera integrate in proiect 

 
In scopul asigurarii contributiei proiectului la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, conform 
obiectivelor Strategiei privind schimbarile climatice, in proiect au fost integrate urmatoarele masuri:  
Obiectivul 1 : Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 

 Masuri de gestionare eficienta a namolurilor 

 

 Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate si utilizarea eficienta 

a resurselor, in contextul schimbarilor climatice: 

 
Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor strategice de 

crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii masura: 

 Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din investiţiile în 

domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale 

Masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
Cost masuri de 

investitie 

 

Masuri de gestionare eficienta a namolurilor: constructie  Statie de 
compostare  
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Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor 
uzate si utilizarea eficienta a resurselor, in contextul schimbarilor 
climatice: 

Costurile 

implementarii 

masurilor  sunt 

in cluse in 

ACB, in 

costurile de 

baza ale 

investitiilor 

 

Dotari SCADA pentru statiile de pompare, statiile de tratare, rezervoarele si 
statiile de epurare  

 

Achizitia de utilaje  echipate cu motoare conventionale dar cu consum redus de 
energie si emisii reduse de gaze cu effect de sera 

4 Reabilitarea conductelor de aductiune si a retelelor de distributie 

5 Colectarea si epurarea apelor uzate 100% 

6 
Reabilitarea prin proiect a retelelor de canalizare, cu o lungime totala de 
L=48059.13 m 

  Masuri pentru cresterea eficientei energetice a pompelor  

7 
Reabilitarea pompelor existente prin inlocuirea cu pompe cu eficientei 
energetice ridicata  

8 

Achizitie  pompe cu eficienta energetica ridicata aferente sistemului de 
alimentare cu apa: 12 SP pe conductele de aductiune, 20 SP pe retelele de 
distributie, 1 SP pe reteaua de distributie si 2 SP pe aductiune vor fi reabilitate;  

9 
Sursele de apa Turda Varianta, Turda Veche, Poiana, ST Varianta si ST Turda 
veche  vor fi echipata cu  pompe cu eficienta energetica ridicata 

10 

Achizitie  proiect cu eficienta energetica ridicata aferente sistemului de 
canalizare: 55 SPAU pe retelele de canalizare, 3 SPAU se vor reabilita  iar pe 
colectoarele de canalizare se vor asigura 5 SPAU  

11 SEAU Tritenii de jos si Luncani vor fi dotate cu SP cu eficienta ridicata 

12 
Achizitia de statii de suflante eficiente energetic aferente treptei de tratare 
biologica din SEAU Triteni si SEAU Luncani 

13 
Achizitia de ventilatoare pentru aerarea brazdelor si  ventilarea halei de 
compostare din cadrul  de compostare cu eficienta energetica mare 

Descrierea detaliata a masurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera  este prezentata in 

sectiunea 12.1.3. 

9.1.6 Masuri pentru prevenirea si reducerea impactului asupra  mediului stabilite prin 
actele de reglementare, integrate in proiect 

 

1. Masuri stabilite prin Acordul de mediu nr 2/17.08.2017 

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat  in faza de pregatire a proiectului si masurile de 

prevenire/reducere/eliminare a impactului in faza de operare/constructie si dezafectare au fost integrate 

in proiect si mentionate in acordul de mediu. De asemenea masurile de adpaptare la schimbarile 

climatice dentificate in urma realizarii analizei CCVRA si masurile de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de sera au fost integrate in proiect si mentionate in  Acordul de mediu.  

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului urmatoare masuri de protectie a 

habitatelor si speciilor din siturile natura 2000 au fost integrate in proiect: 

 Iluminatul amplasamentului Rezervoarelor de la Petresti cu surse lipsite de radiatii UV (conform 

Aviz Custode Sit ROSPA0087  Muntii Trascau) 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 830 / 1110 

 Realizare sapatura manuala pentru montarea conductei de aductiune pe tronsonul Aiton – 

Ploscos cu lungimea L= 405 m, din localitatea Ploscos, in scopul protejarii habitatului de pajiste 

din Situl ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat aflat in vecinatatea drumului pe care se amplaseaza 

conducta 

Costurile masurilor de mediu au fost integrate in proiect in costul obiectelor din Deviz  si in analiza Cost 

beneficiu.  

2. Masuri stabilite prin Avizul de Gospodarirea Apelor  

Prin Avizul de gospodarirea apelor nu s-au stabilit masuri suplimentare/ conditii de natura investitionala 

insa s-au stabilit conditii de realizare al lucrarilor in faza constructie si conditii de descarcare a apelor 

epurate in emisari, in faza de operare.  

Astfel, prin Avizul de Gospodarirea apelor nr 226/22.07.2016 au fost stabilite urmatoarele conditii:  

 La subtraversarea cursurilor de apa se va avea in vedere pozarea conductelor sub adincimea de 
afuiere 

 La supratraversirile cursurilor de apa cu conducte de aducliune sau distributie apa / canalizare se 
vor respecta ln mod obligatoriu urmatoarele: 

o cota inferioara a generatoarei conductei va fi superioarl sau cel mult egala cu cota inferioaria 
tablierului podului/podetului de care se realizeaza ancorarea conductei 

o lucrarile de supratraversare din zona podurilor existente vor fi executate numai cu 

acceptul/avizul tehnic al administratorului /detinatorului  acestuia. 

o Amplasarea obiectelor (camine, statii de pompare, etc.) lucrarilor de traversare a cursurilor 

de apa se va face cu respectarea zonelor de protectie de-a lungul cursurilor de apa stabilite 

prin Legea apelor nr.l07/996 cu completarile si modificarile ulterioare, anexa nr'2' 

o La stabilirea traseelor retelelor proiectate, in cazul in care traseul se desfasoara paralel cu 

cursuri de apa, proiectantul are obligafia de a identifica tronsoanele de traseu expuse 

deteriorarii datorita acestei pozitonnari si   de a stabili prin proiect toate lucrarile de punere in 

siguranti a reelei proiectate (prin aparari/consolidari de maluri sau alte solulii tehnice 

adaptate situatiei din teren). 

o Beneficiarul are obligatia sa identifice (prin consultarea detinatorilor) traversarile existente 

ale cursurilor de apa in discutie (subtraversari si supratraversari) cu retele de telefonie, 

conductori electrici,  conducte de apa si canalizare, pentru a lua masurile necesare de 

punere in siguranla pe perioada executiei a lucrarilor avizate  

o La evacuarea  in receptori naturali, efluentul statiilor de epurare va trebui si se incadreze in 

valorile maxime ale indicatorilor de calitate specifici apelor uzate urbane conform HG nr. 

188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a 

apelor uzate cu modificdrile si completarile  ulterioare: NTPA 011 si NTPA 001.  

o Se interzice execulia canalizarii in sistem unitar. Apele pluviale vor fi colectate printr-o relea 

de canalizare separata de cea menajera si descarcate in emisari. Catre statia de epurare se 

vor dirija numai apele uzate preluate de canalizarea menajera. Se interzice cu desavarsire 

deversarea canalizarii pluviale in canalizarea menajer.  

o pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de constructii, a 

deseurilor in albiile cursurilor de apa si pe malurile acestora. 

o Beneficiarul este obligat ca pe intreaga perioada de execulie a lucrarilor sa asigure in albia 

cursurilor de apa, scurgerea normala a apelor. 
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9.1.7 Sistemul SCADA 

 

9.1.7.1 Scopul lucrarii 

Scopul lucrarilor de instalatii de automatizare si SCADA este de a prezenta arhitectura sistemului 
SCADA la nivel Regional si Local pentru supervizarea si controlul retelelor de alimentare cu apa si 
canalizare si a obiectivelor ce tin de acestea din aria de operare a S.C. Compania de Apa Aries 
S.A. Turda (S.C. C.A.A. S.A. Turda) 
 

9.1.7.2 Informatii generale arhitectura SCADA 

Pentru o mai buan intelegere a celor ce vor fi prezentate in cadrul studiului sunt  prezentati in 
continuare cativa termeni de baza folositi in arhitectura SCADA: 

 SCADA – este acronimul pentru Supervisory Control and Data Acquisition (Monitorizare, 
Control si Achizitii de Date). Acest termen se refera la un centru de comanda care 
monitorizeaza si controleaza echipamentele si parametrii functionali a unei instalatii sau 
parte a acesteia. Functiile de control sunt de cele mai multe ori restranse la functii 
decizionale sau la functii de administrare generala, functiile specifice de control (bucle de 
reglaj, interblocari, generare secvente comenzi echipamente, etc.),  fiind implementate in 
unitatile PLC care sunt conectate la centrul de comanda.  

 PLC – este acronimul de la Programmable Logic Controller (Automat Programabil Logic), 
care reprezinta un sistem electronic ce urmareste continuu starea intrarilor si decide, pe 
baza unui program logic creat pentru aplicatia pe care o controleaza, starea iesirilor.  

 HMI – este acronimul de la Human Machine Interface (interfata om-masina). Aceasta are 
rolul de a facilita afisarea informatiilor disponibile intr-un PLC printr-o modalitate facila de 
comunicare catre operatorul uman. 

 GPRS – este acronimul de la General Packer Radio Service (Serviciu radio de transmitere 
a informatiilor grupate sub forma de pachete). In esenta, informatiile (indiferent de continut) 
sunt impartite in pachete pentru a fi transmise separat si mai apoi pentru a fi reasamblate la 
destinatie. 

 OPC / UA – OPC este acronimul de la Open Platform Communication (Platforma de 
Comunicare Deschisa). Este un standard in comunicatia industriala care permite 
conectivitate și interoperabilitate universala. OPC a fost conceput pentru a conecta 
sisteme, retele, hardware cu diferite sisteme de operare (ex. Windows, Linux) si are rolul de 
a procesa si monitoriza datele primite de la hardware sau software. 

 UA este acronimul de la Unified Architecture (Arhitectura Unificata). Aceasta extinde 
protocolul de comunicare de mare succes al OPC, permitand colectarea de date, 
modelarea informatiilor si o comunicare mai fiabila si mai sigura dintre elemente. 

 RTU – este acronimul de la Remote Terminal Unit (Unitate Terminala Comandate la 
Distanta). Are rolul de interfata pentru achizitie de date si emitere comenzi catre proces, in 
timp real. Poate citi stari logice digitale sau masuratori analogice, si poate trimite comenzi 
digitale sau setari de valori analogice de referinta. 

Achizitia de date incepe la nivelul PLC sau RTU si implica citirea semnalelor de la indicatoarele de 
masura si a starii echipamentelor, care sunt afisate local pe unitatea HMI atasata si sunt transmise 
printr-o linie de comunicatie, intr-o baza de date catre centrul de comanda unde sunt prelucrate, 
arhivate si afisate la cerere prin intermediul unei interfete de tip sinoptic, operatorului statiei. 
Acesta poate lua decizii si ajusta parametrii functionali ai statiei, prin modificarea setarilor 
variabilelor de configurare din automatele PLC. 
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Comunicatia de date se realizeaza intre statia PC (Personal Computer) care ruleaza aplicatia 
SCADA si unitatile PLC, prin intermediul unei retele de tip Ethernet pe suport de fibra optica. 
 

9.1.7.3 Descrierea situatiei existente 

Sistemul SCADA existent al infrastructurii de apa si canalizare in aria operatorului S.C. CAA 
TURDA S.A. are ca element principal un Dispecerat Central, situat la sediul operatorului in orasul 
Turda, iar la nivel local de echipament (ex. statii de pompare apa uzata, statii de pompare apa 
potabila. etc.) exista sistem SCADA partial implementat prin POS.Pe partea de apa uzata exista un 
Dispecerat Local la SEAU Campia Turzii si un Dispecerat Local Campia Turzii – Sediu CT iar pe 
partea de apa exista un Dispecerat Local la Gospodaria de apa Mihai Viteazu, un Dispecerat Local 
la STAP Campia Turzii si Dispeceratul Local Campia Turzii – Sediu CT. Dispeceratele locale sunt 
separate pe doua segmente: infrastructura de apa potabila si infrastructura de apa uzata. 
In urma analizei obiectivelor la nivelul carora se identifica echipamente in functiune, se recomanda 
a se avea in vedere urmatoarele: 

- Pentru dispecerat SCADA, furnizare extensii suplimentare software sau reconfigurare 
software pentru a obtine avantaje sporite pentru sistemul SCADA existent si pentru 
integrabilitatea in fluxul informational SCADA. Se va pune accent pe interfatarea OPC UA, 
redundanta servere, arhitectura client-server la nivel de dispecerat. 

- Upgrade software SCADA la ultima versiune disponibila. 

- Upgrade hardware unitati centrale. 

- Upgrade sistem de operare si alte utilitare software. 

- Unificare sisteme SCADA din cadrul aceleiasi unitati/structuri de dispecerizare intr-o solutie 
comuna. 

- Upgrade licenta SCADA catre dimensiuni mai mari conform necesitatilor de dezvoltare 
constatate. Conform necesitatilor de dezvoltare se va avea in vedere integrarea structurilor 
din amonte si in acelasi timp expunerea variabilelor catre nivelele superioare de 
dispecerizare. 

- In cazul in care in urma analizei se constata lipsa unor semnale importante din cadrul 
obiectivului local atunci se vor prevedea echipamente (ex. masura parametrii electrici), 
module (ex. interfatare pe magistrala cu convertizoarele de frecventa) si servicii de 
implementare suplimentare pentru a putea eficientiza operarea la nivelul structurilor 
superioare de dispecerizare. 

La nivel de PLC-uri, se va prevedea inlocuirea automatelor programabile inchise, de generatie 
veche, fara posibilitate de interfatare cu nivelele superioare de dispecerizare. Se vor propune 
producatori de echipamente care pot demonstra un numar suficient de companii integratoare de 
solutii (firme specializate pe implementare de solutii utilizand produsele mentionate ale 
producatorului respectiv). 
 

9.1.7.4 Descrierea generala a solutiei propuse 

 
Scopul sistemului SCADA in implementarea proiectului 
Scopul acestei descrieri este de a prezenta arhitectura sistemului SCADA la nivel regional si local 
pentru supervizarea si controlul retelelor de alimentare cu apa si canalizare, din aria de acoperire a 
operatorului CAA SA Turda. 
Scopul acestei investitii îl constituie cresterea randamentului de functionare a sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare, reducerea cheltuielilor operationale respectiv cresterea calitatii 
serviciilor. 
Un avantaj major al implementarii unui sistem SCADA in proiectele propuse de apa si canalizare 
consta in posibilitatea optimizarii functionarii procesului tehnologic. In primul rand, monitorizarea 
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parametrilor de iesire a apei potabile si a apei epurate, dar mai ales a evolutiei acestora pe 
perioade extinse de timp va permite aplicarea unor corectii la nivel de proces tehnologic. Scopul 
acestor corectii va fi acela de a obtine o calitate a apei potabile precum si a apei epurate conform 
normativelor, cu un consum energetic cat mai redus. 
Aceste optimizari se pot realiza prin interventia de la nivel ierarhic superior a sistemului, in zona 
subproceselor prevazute in cadrul obiectivelor. 
Un alt aspect major obtinut prin implementarea sistemului SCADA este si impactul pe care 
implementarea sistemului o are asupra securitatii procesului. Prin modul de gestionare a alarmelor 
de proces, este posibila transmiterea informatiilor necesare, intr-un mod foarte eficient, acolo unde 
este nevoie de ele. De asemenea, anumite decizii pot fi luat de catre sistem, in concordanta cu 
informarea si acceptul operatorului. 
Implementarea de sisteme SCADA aduce, in cadrul tehnologiilor de tratare a apelor potabile 
precum si in cadrul tehnologiilor de tratare a apelor uzate, un instrument deosebit de puternic si 
flexibil, a carui avantaje se rasfrang direct asupra performantelor si a eficientei procesului 
tehnologic de tratare si epurare. 
Pentru supravegherea si controlul echipamentelor din alcatuirea instalatiilor tehnologice, se 
propune realizarea unui sistem de automatizare tip SCADA dotat cu echipamente hardware si 
software aferent acestora, capabile sa functioneze si sa gestioneze procesul in mod automat, 
interventia operatorului uman fiind necesara doar in caz de avarie, mentenantă sau pentru 
efectuarea unor probe.  
Solutia propusa va consta in configurarea unei arhitecturi SCADA ce include echipamente 
hardware si software aferent dispozitivelor de ultima generatie si o retea de comunicatii care 
asigura transmiterea datelor de la echipamentele din teren spre centrul de achizitie de date situate 
la Dispeceratul Central si invers. 
 
Alcatuirea sistemului SCADA 
Sistemul SCADA propus va fi alcatuit dintr-un dispecerat central S.C. CAA TURDA S.A. care va 
prelua informatiile de la dispeceratele locale aferente statiilor de epurare ape uzate si gospodariilor 
de apa, respectiv de la echipamentele ce compun sistemul de apa si canalizare (statii de pompare 
apa si apa uzata). De asemenea sistemul SCADA va include si toate elementele necesare preluarii 
si transmiterii de date de la obiectele tehnologice.    
Pentru pastrarea compatibilitatii si functionarii in parametrii optimi vor trebui inlocuite sau 
suplimentate unele echipamente de calcul (ex. statii de lucru, servere), acestea trebuind sa aiba 
instalate sisteme de operare de ultima generatie, testate a fi compatibile cu sistemul SCADA 
propus.  
Toate facilitatile existente vor fi pastrate in sistemul SCADA, fiind inlocuite sau actualizate acele 
elemente ce sunt depasite moral sau nu sunt compatibile cu sistemul SCADA propus.  
Toate ecranele si rapoartele trebuiesc refacute folosind facilitatile noului sistem, acestea urmand 
sa fie rescrise in concordanta si patrand compatibilitatea cu cele din vechiul sistem.  
Prin realizarea actualizarii si imbunatatirii sistemului SCADA din punct de vedere software si 
hardware se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:  

 o imbunatatire a interfetei om masina printr-un mod de acces si operare mult mai facil;  

 o imbunatatire a timpului de raspuns a sistemului;  

 simplificarea procedurilor pentru inginerie;  

 cresterea complexitatii tipurilor de rapoarte;  

 cresterea gradului de interconectivititate a sistemului SCADA; 

 aducerea echipamentelor hardware (statii de lucru,servere etc.) in zona de nivel tehnic in 
care achizitia de piese de schimb pentru remedierea unor defectiuni este posibila. 

Dispeceratele Scada Locale vor achizitiona datele furnizate de sistemele SCADA locale arondate 
(gospodarii de apa, statii de clorare, statii de tratare, statii de epurare).  
Comunicatia dintre Dispeceratul SCADA Central si sistemele SCADA arondate (aferente 
echipamentelor) este bidirectionala, aceasta insemnind ca Operatorii de la Dispeceratul SCADA 
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vor putea sa transmita comenzi de pornire/oprire echipamentelor (exemplu: foraje, statii de 
pompare, etc.) sau de modificare parametrii (exemplu: presiune prescrisa, nivel, etc). 
Datele achizitionate vor putea fi vizualizate pe ecrane sinoptice care vor prezenta schematic, 
statiile de tratare apa potabila, statiile de pompare apa, fronturile de captare, rezervoarele de 
inmagazinare, punctele de masura presiune sau debit, statiile de epurare, statiile de pompare apa 
uzata cu intregul proces tehnologic si parametrii care le insotesc. 
Datele de la Dispeceratele SCADA Locale aferente statiilor de epurare apa uzata si statiilor de 
tratare apa cat si datele de la SPAU si SP se vor putea transmite catre Dispeceratul Central  S.C. 
CAA TURDA S.A. unde vor putea fi vizualizate pe ecrane sinoptice.  
Integrarea intre Dispeceratele SCADA Locale / Sistemele SCADA arondate si Centrul de Comanda 
si Control SCADA Central va trebui sa fie bazata pe un standard recunoscut pe plan mondial prin 
utilizarea protocolului OPC UA care face posibila comunicatia bidirectionala intre echipamente de 
fabricatie diferita. 
Dispeceratul Central SCADA va culege datele de la Dispeceratele Locale SCADA si le va stoca 
pentru o utilizare ulterioara a acestora.  
Datele, alarmele, evenimentele obtinute de la Dispeceratele Locale SCADA vor fi folosite pentru 
monitorizarea proceselor tehnologice din retelele de alimentare cu apa si canalizare. 
Ecranul sinoptic general va prezenta informatiile generale si va permite accesul catre ecranele 
sinoptice de detaliu, care vor oferi  la randul lor, toate informatiile de detaliu ale zonei alese. 
Datele, alarmele si evenimentele achizitionate vor putea fi folosite pentru a cunoaste eventualele 
modificari ulterioare si de asemenea  pentru generarea rapoartelor. 
Alarmele si evenimentele vor fi generate pornind de la valorile transmise in timp real.  
Atat alarmele cat si evenimentele vor putea fi asociate unui grup determinat in functie de natura 
informatiilor furnizate (pompare, rezervoare, conducte, comunicatii, etc.). Toate alarmele si 
evenimentele vor fi stocate ca date istorice.   
Pentru a putea avea acces la sistemul SCADA, utilizatorii vor trebui sa se identifice cu numele lor 
de utilizator si cu o parola, la nivel de sistem de operare. Fiecare utilizator va dispune de un profil 
care ii va pune la dispozitie anumite privilegii. 
Caracteristicile generale ale Dispeceratelor SCADA Locale care asigura controlul si 
supervizarea statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa respecte urmatoarele cerinte 
pentru a putea fi integrate in sistemul centralizat de telecontrol si supervizare: 

 Toate statiile locale trebuie sa dispuna de acoperire minima GPRS. In caz ca nu exista 
aceasta acoperire statiile locale se vor conecta prin cablu la furnizorii de utilitati;  

 Toate sistemele SCADA Locale trebuie sa dispuna de cate un RTU (PLC), care sa 
centralizeze informatiile, fie de productie apa (puturi, rezervoare, statie de tratare, etc.), fie 
de epurare apă (etape epurare, rezervoare, pompare, etc); 

 Toate sistemele SCADA Locale vor dispune de functionalitati compatibile cu standardul 
OPC UA si vor putea mapa informatia;  

 Parametrii monitorizati in cadrul Dispeceratului Central SCADA – CAA Turda vor fi cei 
monitorizati de catre Dispeceratele SCADA Locale, conform preocesului tehnologic; 

 Toate statiile sunt autonome, iar functionarea lor nu depinde de starea comunicatiilor cu 
Dispeceratele SCADA Locale. 

Sistemul SCADA propus va avea o configuratie modulara, deschisa si scalabila, astfel incat sa 
permita dezvoltari ulterioare si integrarea ulterioara a tuturor sistemelor SCADA Locale si a 
echipamentelor singulare (SP, SPAU) aflate in aria proiectului. 
Sistemul integrat tip SCADA dispecer trebuie sa fie o structura centralizata, prevazut cu 
echipamente industriale de fiabilitate ridicata. 
Pachetul de software instalat va dota sistemul SCADA cu urmatoarele functii minimale : 

 preluarea si controlul tuturor datelor disponibile in sistemele SCADA Locale;  

 vizualizarea grafica a sistemelor si instalatiilor monitorizate; 

 monitorizarea parametrilor de functionare; 
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 emiterea comenzilor de functionare de la distanta; 

 vizualizare si control a tuturor statiilor locale, oferind posibilitatea de a controla toti 
parametrii disponibili in sistemele SCADA Locale; 

 inregistrarea evenimentelor din sistem; 

 managementul alarmelor din sistem; 

 stocarea, verificarea si validarea datelor provenite din diferitele surse de date; 

 managementul rapoartelor si a statisticilor pentru toate datele sistemului, indiferent de 
sursa lor (achizitie de date, management mentenanta, etc) 

 
DISPECERATUL CENTRAL SCADA 
Platforma SCADA va avea un număr de minim 20.000 de taguri (inclusiv istorice), cu minim 2 
licente runtime, cu 2 licente de dezvoltare pentru aplicatia SCADA si 2 licențe de "integrare 
protocol" pentru serverul si serverul redundant din Dispeceratul Central S.C. CAA TURDA S.A..  
Dispeceratul Central SCADA - S.C. CAA TURDA S.A. va prelua informatiile de la toate 
Dispeceratele SCADA Locale . 
Platforma SCADA propusa trebuie sa fie o platformă scalabilă.  
Platforma SCADA va utiliza o tehnologie bazata pe obiecte care sa permita configurarea, 
inregistrarea datelor, obtinerea si mentenanta informatiei istorice si a celei în timp real, datele 
referitoare la alarme si evenimente din sistem in timp real. 
Din punct de vedere al licentelor, configuratia este alcatuita din: 

- Licenta SCADA Server WinCC – 2 buc; 

- Licenta Client Runtime  – 2 buc; 

- Licenta Client Runtime & Configuration  (5000 Power Tags) – 2 buc; 

- Licenta  Archive (2000 Power Tags) – 2 buc; 

- Licenta OPC - UA Server (daca este cazul) – 1 buc 

- Licenta OPC - UA Server (pina la 50 conexiuni de Server) – 1 buc 

- Alte Licente necesare 

Extinderea de Dispecerat Central SCADA – CAA Turda va avea in componenta minim urmatoarele 
echipamente: 

- Server SCADA + Server Redundant SCADA montabile in rack; 

- Server de Arhivare montabil in rack; 

- Server Web; 

- Statie de lucru;  

- Dulap tip Rack 19‖ pentru echipamente ; 

- Surse neintreruptibile de tensiune (UPS) modulare, montabile in rack; 

- Sursa neintreruptibila de tensiune (UPS) statie de lucru; 

- Monitoare LED 42― FullHD (dace este cazul) 

 

Sistemul SCADA va avea in componenta un PLC concentrator de date, amplasat in Dispeceratul 
SCADA Central. Acesta are rolul de interfata intre serverul de proces si sistemele de automatizare 
locala dispersate la principalele obiective ale proiectului aferente fiecarei zone in parte.  
Sistemele de automatizare locale vor fi de tip RTU (Remote Terminal Unit), reprezentate de 
automatele programabile si accesoriile aferente, montate in tablourile de automatizare locale. 
Tablourile de automatizare locale vor fi special concepute pentru a asigura o functionare sigura a 
echipamentelor electronice, oferind un grad de protectie ridicat la actiunea factorilor externi. 
Acestea vor fi prevazute cu sistem de iluminat interior, sistem de climatizare automat (incalzire si 
ventilatie mecanica actionate prin intermediul termostatelor) pentru a preveni producerea 
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condensului, sisteme de securitate impotriva efractiei cu semnalizare in SCADA. In general 
tablourile de automatizare locale vor fi livrate cu echipamentele tehnologice. 
Platforma SCADA va rula pe doua sisteme PC, unul activ si unul aflat în rezerva. Calculatorul de 
rezerva va fi actualizat în permanenta si va avea posibilitatea preluarii functiillor celui de baza in 
maxim 30 de secunde. Acestea vor dispune de sisteme de operare de ultima generatie si pachete 
antivirus.  
Alimentarea acestora se va face dintr-un circuit securizat printr-o sursă neintreruptibila de energie 
(UPS), de tip on-line, cu dubla conversie pentru a se asigura o functionare a sistemului minim o 
ora, in cazul disparitiei tensiunii de la sursa de baza. 
Vizualizarea ecranelor SCADA va fi posibila cu ajutorul monitoarelor atasate statiilor de operare 
prin intermediul carora, operatorul are acces la toate meniurile din program, la arhiva de rapoarte 
si la listele de alarme si evenimente. Monitoarele statiilor de lucru vor fi de minim 24‖, rezolutie Full 
HD iar monitorul de perete va fi de minim 42‖ rezolutie Full HD de ultima generatie cu toate 
conexiunile.  
PLC va permite gestiunea semnalelor digitale si analogice preluate prin intermediul modulelor de 
extensie sau prin porturile de comunicatie disponibile sau auxiliare. Echipamentul va trebui sa  
dispuna minim de indicatori LED prin care sa semnalizeze anumite stari de functionare, slot pentru 
card de memorie auxiliar, porturi de comunicație USB, porturi de tip RJ45. 
Acest controller are următoarele functii: 

- preia date de la echipamentele din camp si le trimite spre Dispeceratul SCADA Local/Central 
prin intermediul unei retele de comunicatii; 

- genereaza alarme in sistemul SCADA in caz de avarii la echipamentele monitorizate, de 
efractie la tablourile de automatizare; 

- transmite comenzile de la Dispeceratul SCADA Local/Central catre echipamentele din teren; 

- in lipsa comunicatiei cu dispeceratul, stocheaza toate datele de interes (orele de functionare 
a echipamentelor, niveluri, debite, alarme si evenimente, consumuri de energie, etc.) pana la 
restabilirea conexiunii;  

- contorizeaza orele de functionare a echipamentelor in vederea intocmirii graficelor de 
mentenanta; 

- asigura afisarea datelor si semnalizarea starilor de lucru si avarie atat pentru echipamentele 
de masura cat si pentru echipamentele comandate;  

- monitorizeaza starile circuitelor din tabloul electric prin intermediul semnalelor digitale 
preluate de la contactele releelor si de la contactele auxiliare ale aparatelor de protectie. 

 
INFRASTRUCTURA DE APA POTABILA – TRANSMISIE DATE LA DISPECERATUL CENTRAL 
SCADA CAA TURDA 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Nr. 
bucati 

1 GA Turda Veche (existenta) 1 

2 GA Varianta (existenta) 1 

3 GA Petresti (noua) 1 

4 GA Cornesti (existenta) 1 

5 Statia de pompare Prunis 1 

6 Statia de pompare Saliste 1 

7 Statia de pompare Ciurila 1 

8 Statia de pompare Ceanu Mic 1 
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9 Statia de pompare Filea de Jos 1 

10 Statia de pompare Padureni 1 

11 Statia de pompare Plaiuri 1 

12 Statia de pompare Micesti 1 

13 GA Calarasi (existenta) 1 

14 GA Poiana (existenta) 1 

15 GA Tritenii de Jos (noua) 1 

16 Statia de pompare Harcana 1 

17 Statia de pompare Petrilanca 1 

18 Statia de pompare Rediu 1 

19 Statia de pompare Tureni 1 

20 Statia de pompare Comsesti 3 

21 Statia de pompare Micesti 1 

22 Statia de pompare SP1 Cornesti 1 

23 Statia de pompare SP1 Sandulesti 1 

24 Statia de pompare SP2 Sandulesti 1 

25 Statia de pompare SP1 Viisoara 1 

26 Statia de pompare SP1 Tritenii de Sus 1 

27 Statia de pompare SP1 Tritenii de Jos 1 

28 Statia de pompare SP2 Tritenii de Jos 1 

29 Statia de pompare SP1 Tritenii de Hotar 1 

30 Statia de pompare SP2 Tritenii de Hotar 1 

31 Statia de pompare SP1 Clapa 1 

 
 
INFRASTRUCTURA DE APA UZATA – TRANSMISIE DATE LA DISPECERATUL CENTRAL 
SCADA CAA TURDA 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Nr. 
bucati 

1 SEAU Tritenii de jos (noua) 1 

2 SEAU Luncani (noua) 1 

3 SPAU Turda – Zona Nord  6 

4 SPAU Turda – Zona Sud 1 
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5 SPAU Campia Turzii 4 

6 SPAU Aiton 10 

7 SPAU Rediu 11 

8 SPAU Tureni 3 

9 SPAU Ceanu Mic 2 

10 SPAU Comsesti 2 

11 SPAU Martinesti 2 

12 SPAU Calarasi 7 

13 SPAU Calarasi Gara 1 

14 SPAU Cheia 2 

15 SPAU Cornesti 1 

16 SPAU Sandulesti 6 

17 SPAU Gligoresti 2 

18 SPAU Luna 5 

19 SPAU Luncani 2 

20 SPAU Urca 2 

21 SPAU Viisoara 5 

22 SPAU Tritenii de Sus 2 

23 SPAU Tritenii de Jos 4 

 
In tabelul de mai jos este prezentata lista principalilor parametri transmisi in sistemul SCADA 
functie de obiectul de apa / apa uzata 

Nr. crt. Tip obiect Marimi fizice (parametri) transmisi in sistemul SCADA 

1. Rezervoare si statii de clor 
(REZ+SCL) 

 PH; 

 Temperatura; 

 Conductivitate; 

 Nivel minim apa revervor; 

 Nivel maxim apa rezervor; 

 Presiune; 

 Debit iesire rezervor; 

 Clor rezidual; 

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

 Stare instalatie antiefractie - daca este cazul; 
Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valorile prescrise. 
 

2. Captare si statie de tratare apa  Turbiditate; 
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potabila (Captare + STAP)  PH; 

 Temperatura; 

 Conductivitate; 

 Presiune; 

 Debit iesire statie; 

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

 Stare instalatie antiefractie - daca este cazul; 
Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valorile prescrise. 

 

3. Foraj (Front de captare)  Debit;  

 Presiune;  

 Nivel apa; 

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valorile prescrise. 

 

4. Statie de pompare apa (SP)  Debit;  

 Presiune;  

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

 Stare instalatie antiefractie – daca este cazul; 
 
Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valoarea prescrisa de presiune. 

5. Punct de masurare presiune 
(PMP) 

 Presiune apa 
 

6. Punct de masurare debit 
(PMD) 

 Debit apa 
 

7. Punct de masurare clor (PMC)  Clor rezidual 
 

8. Statie hidrofor (SH)  Debit;  

 Presiune;  

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

 Stare instalatie antiefractie - daca este cazul; 
 
Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valoarea prescrisa de presiune. 

 

9. Statie de epurare a apelor 
uzate (SEAU) 

In Dispeceratul Central se vor transmite toti parametrii 
inregistrati in sistemul SCADA aflat la Dispeceratul Local 
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(inclusiv parametri energetici) 

 

10. Statie de pmpare ape uzate 
(SPAU) 

 Nivel;  

 Presiune;  

 Stare pompe (pornit/oprit/avarie); 

 Regim de lucru (Manual-Oprit-Automat); 

 Parametri energetici (tensiune, curent, cos fi, 
energie); 

 Stare instalatie antiefractie – daca este cazul; 
 
Operatorul SCADA (acolo unde se transmite informatia)  
trebuie sa poata porni/opri sistemul , sa poata schimba 
valoarea prescrisa de nivel. 

 
 

9.1.8 Echipamente si utilaje tehnologice si de transport si dotari de laborator  

 
Pentru toate aglomerarile din aria de proiect se propun dotari suplimentare pentru echipamentele 

existente, achizitii de utilaje si echipamente pentru Operatorul S.C. Compania de Apa Aries S.A. ce 

vor fi utilizate in intretinerea si operarea retelelor edilitare  in vederea cresterii capacitatii de 

operare a sistemelor pe care le are in gestiune, precum si echiparea suplimentara a laboratorului 

existent de analiza apa potabila pentru analize biologice si microbiologice, ceea ce duce la 

cresterea randamentului de exploatare a retelei de alimentare cu apa, reducerea pierderilor din 

sistemul de distributie si depistarea cu  mai mare usurinta a acestora, reducerea cheltuielilor 

operationale, o crestere a productivitatii muncii. 

Toate unitatile administrative beneficiare ale investitiilor indeplinesc criteriile institutionale necesare 

accesarii fondurilor POIM sunt membre in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara  ―ADI‖ APA VAII 

ARIESULUI si au delegata gestiunea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul 

Regional ― S.C. Compania de Apa Aries S.A.‖ 

Avand in vedere faptul ca S.C. Compania de Apa Aries S.A.. este un Operator relativ recent 

infiintat, care a preluat mai multe localitati cu sisteme de alimentare cu apa si canalizare existente 

dar cu echipare deficitara pentru intretinerea sistemelor, acesta are in prezent dotare insuficienta 

pentru intretinerea si exploatarea curenta a sistemelor preluate.  

In acest sens, S.C. Compania de Apa Aries S.A. propune in cadrul prezentei investitii achizitia unor 

echipamente care vor fi utilizate pentru executarea de lucrari de intretinere a sistemelor pe care le 

opereaza si le va opera, respectiv pe care OR le va utiliza strict pentru interventii si reparatii retele 

edilitare, echipamente fara de care intretinerea sistemului nu se poate efectua. Luand in calcul 

dispersia geografica a localitatilor deservite in prezent de Operatorul S.C. Compania de Apa Aries 

S.A. Turda, OR a propus pentru echiparea  unui Centru Operational cu echipamente pentru 

intretinerea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera. In cele ce 

urmeaza se prezinta lista echipamentelor tehnologice propuse, precum si a utilajelor tehnologice si 

de transport. 

Echipamente tehnologice: 

- Motopompa 2 ― buc 2.00     

- Motopompa 3‖ buc 2.00     

- Motopompa 4 ― buc 2.00     

- Aparat de sudura cu inversor buc 2.00     

- Electropompa submersibila U=220 V, Q= 25 mc/h buc 2.00     
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- Mai compactor buc 2.00     

- Dispozitiv de manipulat inele de beton pentru camine set 1.00     

- Aparat automat de sudat prin electrofuziune buc 1.00     

- Masina de taiat asfalt si beton cu disc Dn450 buc 2.00     

- Baloane pentru obturat diferite sectiuni de ape uzate D=200mm D=250mm D=315mm 
D=400mm D=500mm 

set 1.00     

- Panouri metalice de protectie pentru canale sapate la adincimi de pina la 6 m si cu 
ecartament de         0,8 m 

buc 3.00     

- 
Set freze pentru realizare racord canalizare D= 160 mm, D= 200 mm D=250 mm, D= 315 
mm.Materialul racordului PVC –KG 

set 1.00     

- Set freze pentru realizare racord canalizare D= 160 mm, D= 200 mm, D= 250 mm, D= 315 
mm. Materialul racordului azbociment sau beton 

set 1.00     

- Aparat sudura polietilena cap la cap Dmax 160 mm  buc 1.00     

- Aparat sudura polietilena cap la cap Dmax 315 mm  buc 1.00     

- Camera inspectie bransamente  buc 1.00     

- Echipament GPS pentru localizarea în teren a căminelor care au coordonatele stereografice 
cunoscute 

set 1.00     

- 
Corelator digital pentru localizarea pierderilor de apa din conducte buc 2.00     

- Locator pentru determinarea traseelor de conducte metalice-cabluri ingropate  buc 1.00     

- Detector acustic pentru confirmarea exacta a pierderilor de apa din teren buc 1.00     

- Dispozitiv radar pentru cautare retele utilitati ingropate buc 1.00     

- Debitmetru portabil pentru Dn 50 – Dn 1500 mm buc 5.00     

- Locator pentru determinarea traseelor de conducte metalice-cabluri ingropate  buc 1.00     

 
 
Utilaje tehnologice si de transport: 

- 
Autocamion cu macara si  bascula pentru transportat pamant excavat si agregate de diferite 
granulatii 

buc 1.00     

- 
Unitate mobila pentru curatarea conductelor cu jet de apa de inalta presiune cu sistem de 
incalzire a apei 

buc 1.00     

- Motocompresor ( min 10L/ min )+ pikhammer  buc 2.00     

- 
Autoutilitara aspirat pietris din caminele de canal diametru furtun aspiratie minim 250mm - 
woma cu pompa de mare putere + furtun div  

buc 1.00     

- Autocombinat 2,5 mc buc 2.00     

 
Deoarece in prezent laboratorul nu dispune de echipamentele complete necesare efectuarii 
analizelor microbiologice conform standardelor , insa furnizeaza rezultate pentru Raportul national 
asupra calitatii apei (legea 458/2002, cap VII, art. 11,alin (3)) rezultate care se rapoteaza Comisiei 
Europene, consideram ca este necesara achizitia echipamentelor suplimentare pentru furnizarea 
unor rezultate valide. 
Operatorul Regional trebuie sa asigure livrarea unei ape potabile sigure prin evitarea poluarii 
surselor apei din sistem. Pentru aceasta el trebuie sa dispuna de un laborator dotat corespunzator 
ca sa poata urmari evolutia in timp a eventualelor poluari si sa poate interveni asupra procesului de 
tratare in timp util. 
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Sursele de apa de care dispune Operatorul Regional sunt surse de apa subterana si de suprafata. 
Din acest motiv laboratorul statiei de tratare a apei potabile trebuie sa fie dotat cu echipamente 
specifice pentru analiza apei provenite din ambele surse. 
 
Din acest motiv  dotarea laboratorului cu echipamente biologie si microbiologie este esentiala 
pentru asigurarea analizelor complete in conformitate legislatia in vigoare. 
 
Dotari de laborator: 

- 
Prelevator de probe portabil dotat cu pompa si furtun de prelevare probe, cutie de 
transport,unitate de antrenare, incarcator de baterii,baterii reincarcabile,sticle pentru 
colectare 250,500,1000 ml, suport pentru sticle 

buc 1.00     

- Balanţă analitica buc 1.00     

- 
Conductometru de laborator precis pentru masuratori/   documentare conform GLP/AQA cu 
imprimanta termica   incorporata. Livrat cu alimentator, stand, manual de operare, software 
si cablu USB, celula de conductivitate si standard de conductivitate 0.01 mol/l KCL. 

buc 1.00     

- 
Oxigenometru portabil cu display grafic LCD iluminat posterior pentru masuratori de rutina 
cu functie de data logger, rezistent la apa.Continut set(geanta de transport cu celula 
galvanica pentru oxigen dizolvat,solutie de curatare, solutie de electrolit, membrana de 
schib, suport, pahar pentru proba, manual de instructiuni, cd-rom pt. operare cu baterii 

ans. 1.00     

- Sistem de preparare apa ultrapura pentru operare in laborator cu kit de montaj pe perete, 
set pretratament capacitate min3l/s 

buc 2.00     

- Sistem pentru determinare CCO buc 1.00     

- Termoreactor pentru COD si senzor pentru termoreactare buc 1.00     

- 
Tirator potentiometric automat pentru: determinarea PH,aciditate, alcalinitate/ pentru 
determinarea clor rezidual/pentru determinarea calciu si magneziu/pentru determinare 
duritate totala/pentru determinare Oxiditate totala/pentru determinare cloruri  

buc 1.00     

- Biureta digitala  buc 3.00     

- Cabinet de stocare acizi si baze buc 2.00     

- Spectofotometru UV/VIS controlat prin PC, software, PC, cuve, suport cuva, lampa 
tungsten, deuteriu 

buc 1.00     

- Reactiv pentru generare mediu anaerob/Anaerobic jar 2,5 l/Anaerotest - 50 strip-uri buc 1.00     

- 
Preparator de medii  ans. 1.00     

- Modul sanitar 1800x750x900 mm, blat HPL, chiuveta PP ans. 3.00     

- Mobilier de laborator ans. 1.00     

- Sticlarie de laborator ans. 1.00     

 
 
Dotarile prevazute pentru Operatorul S.C. Compania de Apa Aries SA Turda vor fi depozitate in 
urmatoarele locatii: 

 Dotari suplimentare vehicule operationale si Echipamente operationale - str. General Ion 
Dragalina, FN, loc. Turda  

 Dotari Laborator microbiologie - Str. Bogata, nr.1, loc. Turda 

 Sistem de monitorizare si control  statii de pompare apa potabila si debitmetre apa uzata - 
Str. Andrei Muresanu, nr.20, loc. Campia Turzii (Sediu Sucursala Campia Turzii)          

Amplasamentele se afla in proprietarea operatorului S.C. Compania de Apa Aries S.A. 
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9.1.9 Strategia de investitie  

Investitia propusa pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 
Regiunea Turda – Campia Turzii ce vor deservi UAT-urile Aiton, Calarasi, Campia Turzii, Ciurila, 
Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Turda, Tureni, Tritenii de Jos, Viisoara 
se va desfasura intr-o perioada cuprinsa intre 18 si 42 luni, la care se adauga 36 luni perioada de 
notificare a defectelor. 
 
Executia lucrarilor se va face pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 si 2020, urmand o perioada de 
3 ani in care se va asigura perioada de notificare a defectelor. 
 
In continuare este prezentata investitia propusa, pe componente investitionale: 

Tabel 9.1-94 Investitia propusa 

Nr. CONTRACTE 
Buget estimat mii 

EURO (preturi curente 
2015) 

Buget estimat mii LEI 
(preturi curente) 

CL 1 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA TURDA 

20,033.04 89,924.32 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 

CL 3 
CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII 

2,245.91 10,081.46 

CL 5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD 

12,593.87 56,531.35 

CL 6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 

CL 7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
CAMPIA TURZII 

18,434.56 82,749.03 

CL 4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 
COLECTOARE DE TRANSPORT APE 
UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE 
A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

14,616.89 65,612.30 

CL 9 

CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI 
VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 
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Nr. CONTRACTE 
Buget estimat mii 

EURO (preturi curente 
2015) 

Buget estimat mii LEI 
(preturi curente) 

CL 10 

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI 
SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 

CL 11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 

CL 12 

 
CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020 

3,141.32 14,100.77 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN 
CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

5,830.33 26,171.20 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

83.52 374.89 

  

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în 
perioada 2014-2020 

394.70 1,771.74 

CA 1 
CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE 
SI DOTARI DE LABORATOR 

1,524.28 6,842.18 

        

Linie din 
DG 

Plati directe 
Buget estimat mii 

EURO (preturi 
constante 2015) 

Buget estimat mii LEI 
(preturi constante) 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 
138.48 621.61 

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie 

publica 
35.15 157.77 

5.2  
Comisioane, taxe, cote legale, costul 

creditului 
1,216.59 5,461.04 

7.1 
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de 

Implementare a Proiectului 
1,129.08 5,068.21 

7.2 
Cheltuieli aferente procurarii de bunuri 

necesare functionarii UIP 
10.00 44.89 

  TOTAL APLICATIE 151,375.252 679,493.231 
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In urma solutiei tehnice propuse, valoarea de investitie a prezentului proiect este de 151 375 252 
EURO, in preturi curente, fara TVA.  
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9.2 BILANTUL SUPRAFETELOR OCUPATE 

Lucrarile proiectate vor ocupa temporar anumite suprafete in timpul executiei. Este vorba de toate 
retelele de alimentare cu apa si canalizare.  
Obiectele ce vor ocupa definitiv suprafete sunt statiile de tratare, statiile de epurare, gospodariile 
de apa (rezervoare de inmagazinare si statii de clorinare) si statiile de pompare, indiferent daca 
pentru acestea vor fi sau nu vor fi instituite incinte ingradite. 

- Suprafete ocupate temporar =  398.4012 ha 

- Suprafete ocupate definitiv =  0.3742 ha 

 

9.3 IMPACTUL ASTEPTAT AL PROIECTULUI SI INDICATORII DE PERFORMANTA  

Impactul asteptat al proiectului este de a conforma sistemele zonale de alimentare cu apa si 

aglomerarile de apa uzata cu directivele de apa si apa uzata. Prin implementarea masurilor 

descrise in prezentul capitol se vor realiza aceste conformari.  

Principalii indicatori care caracterizeaza investitia si impactul acesteia sunt prezentati in tabelele 

urmatoare: 
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Tabel 9.3-1: Indicatori fizici de realizat pentru sistemul de alimentare cu apaziti 

Sistem alimentare cu 
apa 

Zona de alimentare cu 
apa 

Denumire localitate81 UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

SZA Turda  Turda 
(48.261 loc) 

Turda  Rețea de distribuție apă potabilă: 36647.45 m 
Aducțiune: 2148.45 m +1936 m(82) 
Rezervoare înmagazinare: 1x200mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă potabilă: 13420.92 m 
Aductiune: 2576.71 m 
Statii de tratare apa: 2 buc (83) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
SCADA – 1 buc 

 Cornesti (779 loc) Mihai Viteazu Rețea de distribuție apă potabilă: 1811.2 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x200mc 

Statii de pompare retea: 1 buc 

 Mihai Viteazu (4.180 
loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 6366.72 m 
Aductiune: 9348.19 m84 
 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 2711.65 m 
 

 Cheia  
(532 loc) 

  

 Bogata  
(924 loc) 

Calarasi  Rețea de distribuție apă potabilă: 1236.35 m 
 

 Sandulesti (649 loc) Sandulesti  Rețea de distribuție apă potabilă: 1397.43 m 
Aducțiune: 4712.48 m85 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune: 2 buc 
 

 Copaceni (1.261 loc)   

 Tureni  
(974 loc) 

Tureni  Rețea de distribuție apă potabilă: 8808.01 m 
Aducțiune: 17839.18 m86 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ceanu Mic  Rețea de distribuție apă potabilă: 6849.65 m 

                                                
81

 Pentru fiecare localitate este specificat in paranteza nr populatiei la 2015 

82
 Aductiune – reabilitare conducta colectoare puturi 

83
 Idem (5) 

84
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Mihai Viteazu, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

85
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Sandulesti, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

86
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tureni, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem alimentare cu 
apa 

Zona de alimentare cu 
apa 

Denumire localitate81 UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

(403 loc) 

 Comsesti (257 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 5029.56 m 
Statii de pompare retea: 3 buc 

 Martinesti 
(397 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 4054.80 m 

 Micesti (357 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 11690.81 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Aiton 
(667 loc) 

Aiton  Aductiune: 9079.9 m87 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 

 Rediu (527 loc)  Rețea de distribuție apă potabilă: 10150.20 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 

 Ploscos  
(344 loc) 

Ploscos Rețea de distribuție apă potabilă: 1536.32 m Rețea de distribuție apă potabilă: 1824.51 m 
Aductiune: 8884.89 m88 

 Valea Florilor (270 loc) Rețea de distribuție apă potabilă: 568.59 m Rețea de distribuție apă potabilă: 8922 m 
 

 Crairat  
(79 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 491.98 m Rețea de distribuție apă potabilă: 2549.7 m 

 Petresti de Jos (504 
loc) 

Petrestii de jos  Aducțiune: 29765.98 m89 
Rezervoare înmagazinare: 2 x 1000mc 
Statii de clorinare: 1 buc 

 Petresti de Mijloc (110 
loc) 

  

 Petresti de Sus (90 
loc) 

  

 Deleni  
(215 loc) 

Rețea de distribuție apă potabilă: 4687.61 m  

 Craiesti  
(196 loc) 

  

 Livada  
(184 loc) 

  

 Plaiuri  
(134 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

                                                
87

 Lungimea de aductiune este pentru UAT Aiton, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

88
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Ploscos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

89
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Petrestii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 

Pag. 849 / 1110 

Sistem alimentare cu 
apa 

Zona de alimentare cu 
apa 

Denumire localitate81 UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

 Ciurila 
(276 loc) 

Ciurila  Aductiune: 19397.36 m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 
 

 Filea de Sus 
(148 loc) 

  

 Filea de Jos 
(222 loc) 

 Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Salicea (524 loc)   

 Saliste  
(117 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 2879.66 m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Sutu  
(109 loc) 

  

 Padureni  
(138 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 1614.87 m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

 Prunis  
(137 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 2478.06 m 
Statii de pompare aductiune: 1 buc 
 

Total SZA Turda 63.965 loc  Rețea de distribuție apă potabilă: 52.109,87 m 
Aductiune: 13.432,64 m 
Rezervoare înmagazinare: 2 buc 
Statii de pompare:1 buc90 
Puturi: 13 buc 

Rețea de distribuție apă potabilă: 85.618,18 m 
Aductiune: 92.256,51m 
Rezervoare înmagazinare: 1 buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 20 buc(91) 
Statii de clorinare: 1 buc(92) 
SCADA – 1 buc 
 

SZA Campia Turzii  Campia Turzii (22.274 
loc) 

Campia Turzii Rețea de distribuție apă potabilă: 23333.57 m 
Aductiune: 14463.69 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x5000mc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 5492.71 m 
Aductiune: 646.12 m 
Rezervoare înmagazinare: 1x5000mc 
Statii de tratare apa: 2 buc (93) 
Statii de pompare retea: 1 buc 
 
 
 

                                                
90

 Pe aductiune 

91
 10 statii de pompare pe retea si 10 pe aductiune 

92
 Mai exista 2 statii de clorinare aflate in interiorul celor 2 statii de tratare, care nu intra in indicator. 

93
 Idem (43) 
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Sistem alimentare cu 
apa 

Zona de alimentare cu 
apa 

Denumire localitate81 UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

  Calarasi 
(876 loc) 

Calarasi  Aductiune: 2843.09 m94 

  Calarasi Gara (349 loc)   

  Luna 
(2409 loc) 

Luna Aductiune: 2417.49 m95 Aductiune: 11880.53 m96 
Statii de pompare aductiune:1 buc 
 
 

  Luncani 
(1346 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 3738.32 m 

  Gligoresti 
(543 loc) 

  

  Viisoara 
(4.682 loc) 

Viisoara  Rețea de distribuție apă potabilă: 885.13 m 
Aductiune: 11560.15 m97 
Rezervoare înmagazinare: 1x700mc 
Statii de pompare retea: 1 buc 

  Urca (1.048 loc)  Rezervoare înmagazinare:  1x200mc 

  Tritenii de Jos 
(1.316 loc) 

Tritenii de Jos  Rețea de distribuție apă potabilă: 16459.15 m 
Aductiune: 12016.36 m98 
Rezervoare înmagazinare : 2x600mc 
Statii de pompare retea: 2 buc 
Statii de pompare aductiune:2 buc 
 

  Tritenii de Sus  
(971 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 7531.44 m 
Statii de pompare retea: 1 buc 
Statii de clorinare: 1 buc 
 

  Triteni Hotar  
(289 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 12248.02 m 
Statii de pompare retea: 2 buc 
 

  Padureni 
(1.160 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 14117.62 m 

  Colonia 
(474 loc) 

 Rețea de distribuție apă potabilă: 4459.14 m 

  Clapa  Rețea de distribuție apă potabilă: 11083.11 m 

                                                
94

 Lungimea de aductiune este pentru UAT Calarasi, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

95
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

96
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Luna, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

97
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Viisoara, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 

98
 Lungimea de aductiune este pentru UAT Tritenii de jos, primaria nedetinand limite clare intre satele componente din UAT pentru a putea defalca luncimea pe fiecare sat in parte. 
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Sistem alimentare cu 
apa 

Zona de alimentare cu 
apa 

Denumire localitate81 UAT Studiu de Fezabilitate 

Reabilitari Noi 

(88 loc) Statii de pompare retea: 1 buc 
 

Total SZA Campia Turzii 37.825 loc  Rețea de distribuție apă potabilă: 23.333,57 m 
Aductiune: 16.881,18 m 
Rezervoare înmagazinare: 1 buc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 76.014,64 m 
Aductiune: 38.946,25 m 
Rezervoare înmagazinare: 4 buc 
Statii de tratare apa: 2 buc 
Statii de pompare: 11 buc (99) 
Statii de clorinare: 1 buc100 

TOTAL APA 101.790  Rețea de distribuție apă potabilă: 75443.44 m 
Aductiune: 30313.82 m 
Rezervoare înmagazinare: 3 buc 
Statii de pompare aductiune:1 buc 
Puturi: 13 buc 
Sursa subterana: 2 buc 
 

Rețea de distribuție apă potabilă: 161632.82 m 
Aductiune: 131202.76 m 
Rezervoare înmagazinare: 5 buc 
Statii de tratare apa: 4 buc 
Statii de pompare: 31 buc (101) 
 Statii de clorinare: 2 buc102 
SCADA – 1 buc 
 

 
 

tanta 

 

Tabel 9.3-2:Indicatori fizici de realizat pentru sistemul de apa uzata 

 
Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire Aglomerare Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Turda 
(53.489 le) 

Turda Turda Turda Rețea canalizare: 36107.56 m Rețea canalizare: 32548.82 m 
Statii de pompare apa uzata: 7 buc 
Conducta refulare: 776.59 m 

Cornesti 
(912 le) 

Mihai Viteazu  Rețea canalizare: 7210.91 m 
Statii de pompare apa uzata: 1buc 
Conducta refulare: 122.77 m 

Cheia  
(684 le) 

 Rețea canalizare: 7238.99 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 

                                                
99

 8 statii de pompare pe retea si 3 pe aductiune 

100
 La care se adauga 2 aflate in interiorul celor 2 statii de tratare. 

101
 18 statii de pompare pe retea si 13 statii de pompare pe aductiune 

102
 La care se adauga 4 statii de clorinare ce sunt in interiorul statiilor de tratare si nu intra in indicator. 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire Aglomerare Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Conducta refulare: 990.1 m 

Mihai Viteazu 
(5407 le) 

 Rețea canalizare: 1330.28 m 

Bogata 
(1046 le) 

Calarasi   

Copaceni  
(1453 le) 

Sandulesti   

Sandulesti 
(955 le) 

 Rețea canalizare: 5370.42m 
Statii de pompare apa uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 1491.89 m 

Total Aglomerare Turda 63946 le Rețea canalizare: 36107.56 m Rețea canalizare: 48,329.00 m 
Statii de pompare apa uzata: 10 buc 
Conducta refulare: 1889.46 m 
 

Tureni 
(1163 le) 

Tureni 
 

Tureni  Rețea canalizare: 8494.84 m 
Colector: 2463.10 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
Statii de pompare apa uzata de transfer: 1 
buc 
Conducta refulare: 846.34 m 

Ceanu Mic 
(482 le) 

 Rețea canalizare: 6672.47 m 
Colector: 9495.44 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata de transfer: 1 
buc 
Conducta refulare: 371.18m 

Comsesti 
(308 le) 

 Rețea canalizare: 4891.68 m 
Colector: 1727.68 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Statii de pompare apa uzata de transfer: 1 
buc 
Conducta refulare: 1140.1 m 

Martinesti 
(477 le) 

 Rețea canalizare: 3347.82 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 534.08 m 

Total Aglomerarea Tureni 2430 le  Rețea canalizare: 23406.81 m 
Colector: 13686.22 
Statii de pompare apa uzata: 12 buc (103) 
Conducta refulare: 2891.70 m 

Aiton 
(1278 le) 

Aiton Aiton 
 

 Rețea canalizare: 13507.38 m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa uzata: 10 buc 

                                                
103 9 buc pe retea si 3 pe colector 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire Aglomerare Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Statii de pompare apa uzata de transfer: 1 
buc 
Conducta refulare: 3146.83 m  

Rediu 
(755 le) 

 Rețea canalizare: 7906.25 m 
Statii de pompare apa uzata: 11 buc 
Conducta refulare: 4757.29 m 

Total Aglomerarea Aiton 2033 le  Rețea canalizare: 21413.63 m 
Colector: 5276.06 m 
Statii de pompare apa uzata: 22 buc (104) 
Conducta refulare: 7904.12 m 

Calarasi 
(1521 le) 

Calarasi Calarasi  Rețea canalizare: 13328.92 m 
Colector: 7067.00 m 
Statii de pompare apa uzata: 7 buc 
Statii de pompare apa uzata de transfer: 1 
buc 
Conducta refulare: 848.59 m 

Calarasi Gara  
(517 le) 

   Rețea canalizare: 4703.33 m 
Statii de pompare apa uzata: 1 buc 
Conducta refulare: 1075.94 m 

Total Aglomerare Calarasi 2038 le  Rețea canalizare: 18032.25 m 
Colector: 7067.00 m 
Statii de pompare apa uzata: 9  buc (105) 
Conducta refulare: 1924.53 m 

Campia Turzii 
(26987 le) 

Campia Turzii 
 

Campia Turzii Rețea canalizare: 11951.57 m Rețea canalizare: 4244.50 m 
SEAU: Statie de compostare namol 
Statii de pompare apa uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 834.41 m 

Viisoara 
(6032 le) 

Viisoara Statii de pompare apa uzata: 3 buc Rețea canalizare: 2922.19 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 2850.38 m 

Urca 
(1355 le) 

 Rețea canalizare: 5667.69 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 431.08 m 

Luna 
(3061 le) 

Luna  Rețea canalizare: 7633.72 m 
Statii de pompare apa uzata: 5 buc 
Conducta refulare: 657.46 m 

Luncani 
(1.760 le) 

  Rețea canalizare: 3404.08 m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa uzata:2 buc 
Conducta refulare: 343,7 m 

                                                
104 21 buc pe retea si 1 pe colector 

105 8 buc pe retea si  pe colector 
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Denumire localitate 
componenta 

UAT Denumire Cluster Denumire Aglomerare Studiu de fezabilitate 

Reabilitari Noi 

Gligoresti 
(759 le) 

  Rețea canalizare: 6074.03 m 
Statii de pompare apa uzata: 2 buc 
Conducta refulare: 748,43 m 

Total Aglomerare Campia Turzii  39954 le Rețea canalizare: 11951.57 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
 

Rețea canalizare: 29946.21 
SEAU: 1 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de compostare namol 
Statii de pompare apa uzata: 17 buc 
Conducta refulare: 5865.46 m 
 

Tritenii de Jos 
(1.608 le) 

Tritenii de Jos  Tritenii de Jos  Rețea canalizare: 7653.44m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa uzata: 4 buc 
Conducta refulare: 545,02 m 

Tritenii de Sus 
(1.186 le) 

  Rețea canalizare: 4818.41 m 
Statii de pompare apa uzata:2 buc 
Conducta refulare: 1102,09 m 

Total Aglomerarea Tritenii de jos  2794 le  Rețea canalizare: 12.471,85 m 
SEAU: 1 buc extinsa 
Statii de pompare apa uzata: 6 buc 
Conducta refulare: 1647,11 m 

TOTAL SISTEM APA UZATA  Rețea canalizare: 48059.13 m 
Statii de pompare apa uzata: 3 buc 
 

Rețea canalizare: 153,599.75 m 
Colector: 26,029.28 
SEAU: 2 buc extinsa 
SEAU: 1 Statie de compostare namol 
Statii de pompare apa uzata: 76 buc (106) 
Conducta refulare: 22,122.38 m 
 

 
 
 

                                                
106 Din care 71 buc pe retea si 5 pe colector 
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9.4 ASISTENTA TEHNICA 

Asistenta Tehnica necesara implementarii proiectului se va concentra in principal pe: 

 Managementul proiectului; 

 ASISTENTA TEHNICA PENTRU IMBUNATATIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A 

COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

 ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ  

 PUBLICITATE AFERENTA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

ASISTENTA TEHNICA PENTRU IMBUNATATIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A 
COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 
Domeniul de aplicare al activitatii care va fi efectuata de catre un Consultant calificat va cuprinde, 
dar nu se limiteaza la, urmatoarele sarcini: 
 

 Planificarea si coordonarea 

o Revizuirea Studiului de Fezabilitate (daca este cazul) si pregatirea unui Raport de 

Inceput care ar trebui sa includa lucrarile si detaliile legate de lucrarile programate, 

care ar trebui implementate; 

o Trecerea in revista a studiilor existente/documente si alte resurse disponibile si 

formularea celei mai bune abordari de implementare, inclusiv un calendar realist de 

implementare a proiectului; 

o Planificarea cerintelor fluxului de numerar, precum si stabilirea de prioritati pentru 

implementarea activitatilor si alocarea resurselor, in stransa colaborare cu 

Beneficiarul; 

o Monitorizarea nevoilor proiectului, in consultare cu partenerii, agentiile partenere si 

echipa de management a Beneficiarului (UIP). Furnizarea de suport si consultanta 

tehnica pentru expertii responsabili cu implementarea activitatilor in cadrul fiecarei 

componente de implementare a proiectului;  

o Realizarea de consultari regulate cu echipa de management a Beneficiarului privind 

progresele proiectului si problemele legate de acestea, precum si furnizarea de 

actualizari asa cum au fost solicitate de echipa de management a Beneficiarului; 

o Identificarea nevoii de suplimentare de actiunilor, de elaborare a propunerilor de 

revizuire si de implementare a documentatiilor, inclusiv a termenilor de referinta 

pentru implementare; 

o Suport al Beneficiarului pentru utilizarea resurselor sale in cadrul planificarii si 

implementarii proiectului (formare, ghiduri, instrumente, lectii invatate etc). 

 

 Implementare si management 

o Asistarea Beneficiarului in implementarea schemelor si scenariilor propuse pentru 

implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in zonele urbane si 

rurale ale proiectului, in conformitate cu obiectivele si normele nationale si 

europene;  
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o Monitorizarea/evaluarea performantei proiectului in raport cu componentele 

aprobate, asa cum se evidentiaza in planurile si obiectivele de lucru si de a lua 

masuri corective, dupa cum se considera necesar; 

o Monitorizarea si asigurarea coerentei intre stadiile de executie ale proiectului si 

resursele materiale disponibile; 

o Sprijin in derularea contractantelor de servicii/bunuri si de logistica, necesare pentru 

implementarea proiectului; 

o Asistarea Beneficiarului in proiectarea si instituirea unui sistem de management de 

mediu, cu o abordare sistematica a planificarii, controlului, masurarii si imbunatatirii 

eforturilor de mediu depuse de organizatii implicate, companii si operatori; 

o Asistarea Beneficiarului in cadrul procedurilor de achizitie publica, asigurand suport 

in ceea ce priveste documentatia de achizitii, atribuirea contractelor, receptia si 

integrarea legala a infrastructurilor contruite si echipamentelor furnizate. 

 

 Coordonare institutionala  

o Parteneriat puternic si coordonare cu Beneficiarul si alte parti interesate, in cadrul 

zonei de aplicare a proiectului; 

o Cooperarea cu sectiunile relevante ale Beneficiarului pentru activitatile legate de 

politicile UE in domeniul alimentarii cu apa potabila si apa uzata; 

o Reprezentarea Beneficiarului in negocieri si intalniri pe probleme de 

fond/administrative cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, organisme de 

coordonare inter-agentii si alte parti implicate; 

o Asigurarea unei coordonari stranse cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 

partile interesate cheie si echipa de management a Beneficiarului pe parcursul 

implementarii proiectului; 

o Organizarea de reuniuni si grupuri de lucru cu partenerii de proiect pentru a discuta 

despre activitatile si perspectivele proiectului; 

o Prezentarea agentiilor partenere si altor organisme a obiectivelor si rolului 

proiectului, precum si abordarea politica/programatica a  Beneficiarului, asa cum se 

cere si este solicitat de catre echipa de management a Beneficiarului; 

o Pregatirea proiectului legata de activitatile de publicitate si identitate vizuala. 

 

 Functii de raportare 

o Pregatirea de rapoarte regulate si ad-hoc cu privire la desfasurarea proiectului dupa 

cum s-a convenit in Planul de Implementare si, atunci cand se cere, si a 

comentariilor asupra rapoartelor proiectului daca este necesar; 

o Pregatirea de rapoarte de analiza a progresului implementarii proiectului;  

Organizarea in vederea livrarii la timp a evaluarii externe a proiectului. 

SUPERVIZAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PREVAZUTE PRIN PROIECT 

Consultantul responsabil cu supervizarea in constructie va fi responsabil cu gestionatei si 

supravegherea contractelor de lucrari si in general va indeplini toate obligatiile de Inginer, asa cum 

sunt definite in Conditiile din FIDIC Galben si in Cartea Rosie din Contractul pentru Constructie, 

precum si in Contractele de achizitii de bunuri din cadrul proiectului. 

Supervizarea constructiei va fi necesara pentru a se asigura ca lucrurile sunt realizate in 

conformitate cu specificatiile de proiectare, de siguranta calitatii de constructii, de supravegherea 

sigurantei lucrarilor, si daca este necesar, pentru a oferi un serviciu de control al costurilor pentru 

Beneficiar. 
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Gama de servicii pe care o va oferi Consultantul, in legatura cu supravegherea executiei 

investitiilor, trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la: 

 Asigurarea la locul de munca a personalului adecvat din domeniul ingineresc si de mediu, 

daca este necesar; 

 Auditarea  lucrarilor de constructie ale Contractorului in vederea conformarii lor cu proiectul 

si/sau caietele de sarcini; 

 Verificarea asigurarilor/garantiilor/obligatiilor Contractorului; 

 Sa aprobe si sa pregateasca autorizatiile Contractorului. Sa se implice in aplanarea oricaror 

conflicte si furnizarea sprijinului necesar pentru rezolvarea reclamatiilor conform 

procedurilor de arbitraj;  

 Revizuirea proiectului si a tuturor modificarilor necesare aferente partilor desenate din 

cadrul proiectului in concordanta cu situatia reala din teren; 

 Construirea si implementarea unui program de asigurare a calitatii si a Controlului Calitatii 

pentru toate lucrarile din proiect;   

 Furnizarea unei supervizari corecte si a controlului de calitate a constructiilor; 

 Respectarea statutara a managementului de executie a proiectului; 

 Inspectia tehnica a materialelor din teren si a fortei de munca implicata in executia 

investitiilor prevazute in proiect; 

 Monitorizarea planificarii, programului si evolutiei in executie a Contractorului; 

 Asistenta furnizata Beneficiarului in problemele contractuale si de plati; 

 Asigurarea oricaror laboratoare necesare in teren pentru controlul calitatii sau stabilirea ca 

astfel de servicii sa fie furnizate de institutiile autorizate; 

 Raportare si inregistrari ale stadiului executiei lucrarilor; 

 Participarea la teste si inspectii. 

 

PUBLICITATEA PROIECTULUI SI ASIGURAREA ELEMENTELOR DE IDENTITATE VIZUALA 

Consultantul va acorda sprijin Autorității Contractante, în vederea asigurării unei vizibilități optime a 

proiectului, cu precădere a sursei de finanțare și va asigura toate măsurile de informare și 

publicitate. Toate acțiunile vor fi realizate conform Manualului de Identitate Vizuală 2014-2020, 

parte integrantă a contractului de finanțare. 

Activitatea de informare și publicitate are ca obiective generale informarea populației beneficiare în 

legătura cu sursa de finanțare și cu avantajele obținute în urma implementării proiectului. De 

asemenea,  pe parcursul implementării proiectului, populația trebuie să fie infomată în legătură cu 

stadiul contractelor de lucrări, astfel încât să ofere suport în vederea depășirii disconfortului creat 

în timpul execuției lucrărilor.  

În cadrul contractului, Consultantul va asigura serviciile de publicitate pe durata de implementare a 

acestuia, conform graficului de timp solicitat de Autoritatea Contractantă. Linia abordată trebuie să 

fie una pro-activă, cu atenție sporită către informarea corectă și în timp a locuitorilor afectați de 

lucrările din cadrul proiectului, care vor beneficia, de altfel, de avantajele în urma implementării. De 

asemenea, abordarea Consultantului trebuie să ia în considerare și diseminarea informațiilor 

despre proiect la nivel regional și național, având în vedere anvergura lucrărilor și importanța 

acestora pentru dezvoltarea zonei regiunii. 

 

Obiectivele specifice ale contractului de servicii includ: 
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 Acordarea de asistență Autorității Contractante în scopul realizării materialelor de informare 

și publicitate, precum și a activităților de informare care să respecte prevederile Manualului 

de Identitate Vizuală; 

 Informarea populației locale cu privire la lucrările propuse în cadrul proiectului, la stadiul 

contractelor de lucrări și la orice alt tip de problemă / aspect ce o poate afecta temporar; 

 Realizarea și implementarea tuturor activităților prevăzute în planul privind publicitatea.  

 

În vederea implementării activităților prin care se asigură publicitatea proiectului, Consultantul va 

elabora un plan privind  informarea şi publicitatea proiectului. Acesta va viza campania de 

informare şi publicitate a proiectului, în zona vizată de proiect, precum și toate activitățile de 

informare și publicitate implementate. 

Consultantul va actualiza acest plan privind informarea și publicitatea proiectului în fiecare an, 

pentru acțiunile aferente fiecărui an de implementare și  îl va supune aprobării Autorității 

Contractante până la data de 30 ianuarie a fiecărui an de implementare.  

De asemenea, în vederea implementării corecte a activităţilor prevăzute în plan, Consultantul va 

realiza o serie de materiale de informare şi publicitate (materiale tipărite, audio și video),  materiale 

menite a susţine campania de informare şi publicitate.  

În plus, în vederea centralizării activităţilor deja implementate, Consultantul va preda o serie de 

livrabile / rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Autorităţii Contractante, respectând termenele 

stabilite de aceasta: 

 Raport de început 

 Rapoarte trimestriale 

 Rapoarte intermediare 

 Raport anual 

 Raport final, versiune draft: cu o lună înainte de finalizarea contractului 

 Raport final, versiune  finală 

Având în vedere complexitatea proiectului şi aria mare de acoperire, Consultantul va lua în 

considerare minim următoarele acţiuni de informare şi publicitate: 

 

 Organizarea evenimentelor în cadrul proiectului 

 

Conferinţe de presă (o conferință de lansare a proiectului şi o conferință de final) 

Consultantul va organiza un număr de două conferinţe, respectiv o conferință la începutul şi 

la finalul proiectului. 

Consultantul va trimite Autorităţii Contractante două propuneri pentru locaţia în care se va 

susţine aceasta. Numărul estimat de participanţi pentru fiecare conferinţă este de 100 

persoane. În cadrul conferinței, vor fi invitați să participe reprezentanți ai autorităților 
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centrale și locale, precum și reprezentanți ai presei, pentru o diseminare amplă a 

informațiile legate de proiect. 

 Sala în care se va susţine aceasta va fi dotată corespunzător din punct de vedere tehnic 

(ecran de proiecţie şi videoproiector, laptop, sistem de sonolizare, flipchart / materiale 

consumabile de scris).  

Consultantul va pregăti macheta invitaţiilor pe care o va trimite, spre aprobare, Autorităţii 

Contractante. De asemenea, Consultantul poate propune o listă cu autorităţile locale / 

regionale ce pot fi invitate să participe în cadrul conferinţelor. 

Consultantul va oferi suport Autorităţii Contractante în vederea realizării prezentării ce va fi 

folosită în cadrul conferinţelor, astfel încât aceasta să respectele normele prevăzute de 

Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020, precum și pentru realizarea agendei 

conferințelor. Conţinutul prezentărilor va fi în sarcina Autorităţii Contractante.  

 

Pentru realizarea materialelor ce vor fi folosite ca suport al participantului în cadrul 

conferinţelor, Consultantul va pregăti mapa participantului. Aceasta va conţine agenda 

conferinţei, prezentarea proiectului pe suport electronic (stick de memorie), blocnotes, 

breloc, pix inscripţionat, pliant proiect.  

Imaginea vizuală a proiectului va fi prezentată pe toate materialele de informare şi 

publicitate: banner tip spider, materiale printate, materiale electronice.  

Consultantul va propune macheta materialelor de informare şi publicitate, pe care o va 

trimite spre aprobare Autorităţii Contractante. În cazul unei solicitări în acest sens, 

Consultantul va reveni pe macheta deja propusă cu modificările solicitate sau cu o a doua 

variantă de propunere de machetă.  

Consultantul va pregăti lista de prezenţă a participanţilor, precum şi un formular de 

evaluare în vederea îmbunătăţirii viitoare a activităţii de organizare a activităţilor.  

Pachetul de organizare a conferinţelor va include, pe lângă sala echipată corespunzător 

având capacitate pentru numărul de participanţi solicitat, şi serviciile de catering  pentru 

participanţi (două pauze de cafea, prânz).  

Consultantul se va asigura de buna desfăşurare a conferinţelor, reprezentanţi ai acestuia 

fiind prezenţi pe parcursul desfăşurării acestora pentru facilitarea legăturii cu locaţia sau 

remedierii eventualelor probleme tehnice ce pot apărea în timpul prezentărilor.  

 

Materiale necesare pentru cele doua conferinte de presa (de inceput si de 

final de proiect) 

Nr 

crt 

Tip material Caracteristici minime Cantitate totala 
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1 Blocnotes pentru 

conferinta de 

presa 

Format A5, pagini neliniate, coperta 

carton plastifiat, carton 300g/mp, 

interior 90g/mp, policromie fata 

200 

2 Pix inscriptionat 

pentru conferinta 

de presa 

Pix plastic cu mecanism si mina cu 

scriere albastra, personalizare 

policromie 

200 

 

3 Mapa prezentare 

proiect pentru 

conferinta de 

presa 

Format A4, imprimare fata verso, 

buzunar interior aplicat, policromie fata-

verso, carton 300g/mp, mat, plastifiat 

200 

 

4 Stick memorie 

pentru conferinta 

de presa 

Memorie minima: 2Gb, inscriptionat 

fata, policromie fata 

200 

 

5 Pliant pentru 

conferinta de 

presa 

Format A4, pliat in 3, policromie fata-

verso, 150g/mp, mat 

200 

 

6 Breloc pentru 

conferinta de 

presa 

Inscriptionat conform MIV, policromie 

200 

 

7 
sala conferinta 

inchiriere sala conferinta dotata cu 

echipament tehnic corespunzator 

2 

8 catering conferinta 2 pauze de cafea+pranz 200 

 

 

 Pregătirea machetelor pentru panourile de amplasare temporară și a plăcilor 

permenente 

Consultantul va pregăti machetele atât a panourilor de amplasare temporară, cât și a 

plăcilor permanente, pe care le va înainta Autorității Contractante pentru aprobare. 

În cazul în care Autoritatea Contractantă va solicita modificări ale machetelor, Consultantul 

le va reface în termenul agreat și le va retrimite Autorității Contractante. 

Machetele vor respecta Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020, parte integrantă a 

contractului de finanțare. 

 

 Organizare seminarii pentru prezentarea evoluției lucrărilor  

In cadrul proiectului, vor fi organizate doua seminarii privind evoluția contractelor de lucrări. 

Durata seminarului va fi de 8 ore (1 zi), pentru 50 participanti. 

Consultantul va propune locația în care se va desfășura fiecare seminar, precum și 

macheta materialelor ce vor fi realizate ca suport al participantului: mapă, agendă, pix, stick 

memorie de minim 2Gb. 
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Seminarul va fi prevăzut cu servicii de catering (2 pauze cafea, 1 prânz). 

Materiale necesare pentru cele doua seminarii 

Nr.crt. Tip material Caracteristici minime Cantitate 

totala 

1 

Mapa prezentare proiect 

pentru seminarii 

Format A4, imprimare fata verso, 

buzunar interior aplicat, policromie 

fata-verso, carton 300g/mp, mat, 

plastifiat 

100 

 

2 
Pix inscriptionat pentru 

seminarii 

Pix plastic cu mecanism si mina cu 

scriere albastra, personalizare 

policromie 

100 

 

3 Stick memorie pentru 

seminarii 

Memorie minima: 2Gb, inscriptionat 

fata, policromie fata 

100 

4 

Inchiriere sala seminar 

Sala dotata cu echipament tehnic 

corespunzator pentru 50 

persoane/seminar 

2 

5 
catering seminar 

2 pauze de cafea+1 pranz pentru 50 

persoane/seminar 

100 

 

  

 Implementarea campaniei de informare şi publicitate 

Prestatorul va organiza o campanie de informare şi publicitate în localităţile sau în aria 

proiectului. Aceasta va avea două componente: 

 O campanie de informare şi conştientizare adresată copiilor. 

Având în vedere necesitatea conturării unor deprinderi bune încă din copilărie în 

ceea priveşte consumul raţional de apă, se impune organizarea acestei campanii 

care se adresează copiilor din ciclul de învăţământ primar şi gimnazial. 

Campania se va implementa în cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza localităţilor incluse în 

proiect (cele două municipii şi 11 comune).  Astfel, va fi desemnata cate o scoala din fiecare 

municipiu si comuna, iar campania va fi implementata timp de 6 ani pentru elevii a trei clase/an 

(aproximativ 75 copii/an) stabilite de comun acord atat cu Autoritatea Contractanta, cat si la 

recomandarea reprezentantilor scolii respective. Afisele vor fi postate la avizierele scolilor 

respective/la intrarea in scoala/in locuri vizibile din incinta scolii. 

 

Materiale personalizate pentru campanie de informare si publicitate destinata copiilor 
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Nr. Crt. Tip material Caracteristici minime Cantitate 

totala 

1 
Pix inscriptionat  

Pix plastic cu mecanism si mina cu scriere 

albastra, personalizare policromie 

450 

2 
Fluturas 

Format A5, policromie fata-verso, 150g/mp, 

mat 

450 

3 
Afis 

Format 70/50 cm, policromie fata, hartie foto, 

mat,plastifiat, hartie 180g/mp 

30 

4 
Tricou personalizat 

Tricou bumbac. Culoare alb. Marimi conform 

comanda. Personalizare policromie 

450 

5 Sapca 

personalizata 

Sapca alba, 100% bumbac Personalizare 

pentru proiect. 

450 

6 
Atlas geografic 

Material didactic pentru studiu individual, 

personalizare policromie  

450 

7 
Caiet dictando  

Format A4, inscriptionat / personalizare 

policromie. 

450 

8 
Caiet geografie 

Caiet special geografie, inscriptionat / 

personalizare policromie. 

450 

9 Penar  Minim 20 cm x 13 cm, personalizare policromie  450 

10 
Stegulete pentru 

copii 

format standard: 21 x 15 cm; imprimare 

policromie, 4 + 4 culori;suport: hartie 90 

gr/mp.; aplicare bat plastic. 

450 

 

În cadrul campaniei, se va include o vizită la stația de tratare a apei. 

Reprezentanții Autorității Contractante, cu sprijinul Consultantului, vor prezenta 

copiilor o lecție deschisă despre circuitul apei, de la sursă la robinet. Vizitele 

tematice vor avea loc în fiecare an (o vizită / an, pentru aproximativ 50 copii). 

Materiale pentru vizite la statia de tratare apa 

Nr.crt. Tip material Caracteristici minime Cantitate totala 

1 Tricou 

personalizat 

Tricou bumbac. Culoare alb. 

Personalizare pentru proiect. 

200 

2 Sapca 

personalizata 

Sapca alba. Personalizare policromie 

pentru proiect. 

200 

3 Autocar deplasare pentru o vizita la statia de 

tratare apa pentru 40 elevi dus-intors 

4 
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 O campanie de informare generală. Aceasta va fi implementată prin toate acţiunile 

de informare şi publicitate care vizează grupul ţintă şi susţinută de distribuirea 

materialelor tipărire şi / sau electronice realizate.  

 

 Realizarea materialelor de informare şi publicitate  

Materialele ce vor realizate în vederea susţinerii campaniei de informare şi publicitate se 

regăsesc în cele ce urmează. Lista nu este exhaustivă, Consultantul putând propune şi alte 

materiale în vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

 

Materiale personalizate pentru campania generala de informare si publicitate 

Nr. 

Crt.  

Tip material Caracteristici minime Cantitate 

totala 

1 

Afis (poster) 

Format 70/50 c+C5:C19m, policromie fata, 

hartie 180g/mp, prevazut cu scotch dublu 

adeziv in 4 colturi pentru lipire, hartie foto 

lucioasa 

210 

2 
Pliant 

Format A4, pliat in 3, policromie fata-verso, 

150g/mp, mat 

1500 

3 
Brosura de 

progres 

Format deschis A3, format inchis A4, numar 

pagini: 4. Coperta carton, plastifiata, policromie 

fata-verso.  

1500 

4 

Brosura Poveste 

de Succes  

Dimensiuni A4 deschis, A5 inchis. Numar 

pagini: 20, coperti incluse; coperta carton 

300g/mp, interior 150g/mp, plastifiata, 

policromie fata-verso. 

2000 

5 Banner tip 

spider 

Dimensiuni: L 344 cm, H 230 cm, A 30 cm, 

suport inclus.  

2 

6 
Banner tip roll 

up 

Dimensiuni: 2 m x 1 m; suport inclus - sistem 

aluminiu, hartie polipropilena, geanta textila de 

transport.  

13 

7 

Autocolant 

Autocolant din vinil printat policromie fata, 

laminat, grosime 100 microni (unitate de 

masura=mp) 

17 
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8 Spot radio 

(realizare) 
Durata 30 secunde, conform MIV 

2 

9 Difuzari spot 

radio 

Difuzat pe statiile radio locale / regionale / 

nationale 

400 

10 Spot Tv 

(realizare) 
Durata 30 secunde, format HD conform MIV 

2 

11 
Difuzari spot TV 

difuzat pe statiile TV locale / regionale / 

nationale 

400 

12 Comunicate de 

presa 

Publicate in presa scrisa si online; presa 

locala/regionala/nationala;  

64 

13 Film de 

prezentare 

Durata 3 minute, cva cuprinde imagini despre 

evolutia proiectului 

2 

14 Afis A3 Format A3 policromie fata 310 

15 Fotografii print Format 10x15 cm, hartie foto color 575 

 

Consultantul va pregăti macheta fiecărui tip de material, conform indicațiilor prevăzute de 

Manualul de Identitate Vizuală și le va trimite, spre aprobare, Autorității Contractante.  

 

 Campania  radio și TV 

În cadrul proiectului, va fi organizată o campanie radio și TV. Spot-urile audio  și video vor fi 

difuzate pe perioada implementării proiectului. 

Consultantul va realiza doua spoturi radio, de 30 secunde, ce -vor fi difuzate pe stațiile radio 

locale / regionale / naționale. Având în vedere durata proiectului, se solicită un număr de 400 

de difuzări.  

Consultantul va realiza doua spoturi TV ce vor fi difuzate în media locală/regională/națională.  

Se recomandă 400 difuzări. 

Pentru ambele tipuri de spoturi, se va respecta Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020, iar 

Consultantul va înainta spre aprobare atat spotul radio cat și TV.  

 Apariții în presa scrisă locală / regională / națională 

Pe parcursul implementării proiectului, Consultantul va oferi sprijin Autorității Contractante 

pentru pregătirea comunicatelor de presă ce vor fi publicate în presa locală / regională / 

națională. 

În cadrul proiectului, se vor publica un comunicat de presă la începutul proiectului și un 

comunicat de presă la finalul acestuia, precum și minim 5 anunțuri de presă pentru fiecare 

contract de lucrări , insumand un total de 64 de comunicate de presa/anunturi de presa.  
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 Campanie social-media 

Consultantul va crea pagini ale proiectului pe rețele de socializare, tip facebook, prin care să 

actualizeze stadiul proiectului. Informații relevante despre proiect, despre stadiul contractelor 

de lucrări pot fi transmise către populație spre informare, în timp real.  

 

 Pagină web proiect 

Consultantul va realiza o pagină dedicată proiectului pe pagina operatorului regional.  Aceasta 

va conține atât informațiile generale despre proiect, cât și stadiul contractelor de lucrări 

actualizate, galerie foto (diverse evenimente, din cadrul campaniilor etc). 

Consultantul va trimite propunerea structurii pentru pagina de internet dedicată proiectului în 

atenția Autorității Contractante pentru aprobare / solicitări de modificare. Structura paginii de 

internet va fi agreată cu Autoritatea Contractantă. 

 

 Realizare sondaj opinie  

La finalul proiectului, Consultantul va realiza un sondaj de opinie la nivel local pentru evaluarea 

gradului de informare a populației în ceea ce privește proiectul. De asemenea, sondajul 

vizează evaluarea gradului în care campania de informare și publicitate a proiectului și-a atins 

obiectivele propuse.  
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9.5 COSTURI ESTIMATE ALE PROIECTULUI 

9.5.1 Costuri de investitie 

In tabelul urmator este prezentata investitia propusa, pe fiecare componenta investitionala. 

Tabel 9.5-1 Investitia propusa 

 

Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

CL 1 

CL1 - EXTINDEREA SI 
REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE 
CU APA TURDA 

20,033.04 89,924.32 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI 
REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE 
CU APA CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 

CL 3 
CL3 - COMPOSTAREA NAMOLULUI 
IN STATIA DE EPURARE CAMPIA 
TURZII 

2,245.91 10,081.46 

CL 5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, 
ZONA DE NORD 

12,593.87 56,531.35 

CL 6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, 
ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 

CL 7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA 
TURZII 

18,434.56 82,749.03 

CL 4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE 
EPURARE SI COLECTOARE DE 
TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A 
COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

14,616.89 65,612.30 
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

CL 9 

CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI 
VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 

CL 10 

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII 
DE JOS SI SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 

CL 11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 

CL 12 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNA TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA 
TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APA SI APA UZATA IN 
REGIUNEA TURDA – CAMPIA 
TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 

3,141.32 14,100.77 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN 
CADRUL PROIECTULUI REGIONAL 
DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ  

5,830.33 26,171.20 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT 
FINANCIAR PENTRU PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ  

83.52 374.89 

  

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în 

perioada 2014-2020 

394.70 1,771.74 

CA 1 

CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE 
LABORATOR 

1,524.28 6,842.18 

        

  SUBTOTAL  148,845.953 668,139.714 
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Nr. CONTRACTE 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

curente 2015) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

        

Linie din DG Plati directe 

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

constante 
2015) 

Buget estimat 
mii LEI 
(preturi 

constante) 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
138.48 621.61 

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie 

publica 
35.15 157.77 

5.2  
Comisioane, taxe, cote legale, costul 

creditului 
1,216.59 5,461.04 

7.1 
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea 

de Implementare a Proiectului 
1,129.08 5,068.21 

7.2 
Cheltuieli aferente procurarii de 
bunuri necesare functionarii UIP 

10.00 44.89 

   
   SUBTOTAL 2,529.299 11,353.517 

        

  TOTAL APLICATIE 151,375.252 679,493.231 

 
In urma solutiei tehnice propuse, valoarea de investitie a prezentului proiect este de 151,375,252 
EURO, in preturi curente, fara TVA.  
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9.5.2 Costuri de Operare şi intretinere 

In continuare sunt prezentate costurile de operare si intretinere pentru alimentarea cu apa. Anul de 

referinta este 2016 pentru datele dinaintea implementarii proiectului si anul 2020 pentru datele de 

dupa implementarea proiectului. Valorile sunt exprimate in EURO in preturi constante: 

 
Tabel 9.5-2 - Costuri O&M pentru alimentarea cu apa   

Cost Item 
Suma inainte 
de proiect 
[€/an] 

Suma dupa 
proiect [€/an] 

Apa Bruta 
 80,769   61,129  

Energie  307,044   746,272  

Materiale si 
substante 
chimice 

 185,485   664,756  

Personal  1,648,339   1,969,775  

Intretinere si 
reparatii 

 548,677   1,245,915  

Alte Costuri  475,035   401,940  

Amortizare  82,831   2,173,211  

TOTAL  3,328,180   7,262,998  

 

Pentru sistemul de apa uzata, costurile de intretinere si operare sunt prezentate astfel: 
 

Tabel 9.5-3 - Costuri O&M pentru apa uzata   

Cost Item 
Suma inainte 
de proiect 
[€/an] 

Suma dupa 
proiect [€/an] 

Costuri cu apa 
deversata 

 26,529   19,324  

Energie  145,137   260,113  

Materiale si 
substante chimice 

 190,407   214,221  

Personal  973,969   1,281,725  

Intretinere si 
reparatii 

 235,147   309,210  

Costul cu 
namolurile 

 29,400   383,270  

Alte costuri  453,502   425,162  

Amortizare  82,234   1,767,053  

TOTAL  2,136,324   4,660,078  
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9.5.3 Rezumatul costurilor O&M  

In tabelul urmator sunt rezumate toate costurile de operare si intretinere ale proiectului, in cele 

doua scenarii alternative care au fost acute in vedere in Analiza Cost Beneficiu: Scnearul „Cu 

Proiect‖ si „Scenariul Fara Proiect‖. 
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Tabel 9.5-4: Rezumatul costurilor de operare “cu proiect 

 

   Scenariul cu Proiect Scenariul Fara Proiect 

A 
Costuri de operare pentru 
sistemul de alimentare cu apa UM  

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Costuri cu apa bruta 
Mil. 
EUR 

                   
0.088  

                 
0.105  

                 
0.076  

                 
0.080  

                 
0.082  

                 
0.083  

                 
0.085  

                   
0.088  

                 
0.105  

                 
0.109  

                 
0.112  

                 
0.116  

                 
0.120  

                 
0.125  

2 

Costuri cu materialele / 
subst chimice (aferente 
sistemului existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.228  

                 
0.273  

                 
0.196  

                 
0.208  

                 
0.212  

                 
0.216  

                 
0.220  

                   
0.228  

                 
0.273  

                 
0.282  

                 
0.292  

                 
0.302  

                 
0.313  

                 
0.324  

3 

Costuri cu materialele / 
subst chimice (aferente 
masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.575  

                 
0.609  

                 
0.620  

                 
0.632  

                 
0.645  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

4 

Costuri cu energia 
electrica (aferenta 
sistemului existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.257  

                 
0.322  

                 
0.235  

                 
0.251  

                 
0.258  

                 
0.266  

                 
0.274  

                   
0.257  

                 
0.322  

                 
0.337  

                 
0.352  

                 
0.368  

                 
0.385  

                 
0.403  

5 

Costuri cu energia 
electrica (aferenta 
masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.106  

                 
0.108  

                 
0.111  

                 
0.114  

                 
0.118  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

6 Costuri cu personalul 
Mil. 
EUR 

                   
1.670  

                 
1.971  

                 
2.123  

                 
2.249  

                 
2.306  

                 
2.363  

                 
2.422  

                   
1.670  

                 
1.971  

                 
2.040  

                 
2.091  

                 
2.144  

                 
2.197  

                 
2.252  

7 

Costuri de intretinere / 
reparatii (aferent 
sistemului existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.333  

                 
0.350  

                 
0.276  

                 
0.278  

                 
0.281  

                 
0.284  

                 
0.287  

                   
0.333  

                 
0.350  

                 
0.353  

                 
0.357  

                 
0.361  

                 
0.364  

                 
0.368  

8 

Costuri de intretinere / 
reparatii (aferente 
masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.274  

                 
0.548  

                 
0.553  

                 
0.559  

                 
0.564  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

9 Amortizare curenta 
Mil. 
EUR 

                   
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                   
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

                 
0.290  

10 
Amortizare POS Mediu 
2007-2013 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                           
-  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

                 
0.951  

11 
Amortizare POIM 2014-
2020 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
1.657  

                 
1.657  

                 
1.657  

                 
1.657  

                 
1.657  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

12 Taxa concesiune 
Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

13 
Cheltuieli generale de 
administratie 

Mil. 
EUR 

                   
0.194  

                 
0.204  

                 
0.337  

                 
0.348  

                 
0.351  

                 
0.355  

                 
0.358  

                   
0.194  

                 
0.204  

                 
0.206  

                 
0.208  

                 
0.210  

                 
0.212  

                 
0.214  

14 

Costuri de operare 
totale aferente 
sistemului de 
alimentare  cu apa 

Mil. 
EUR 

                   
3.060  

                 
4.467  

                 
7.096  

                 
7.578  

                 
7.673  

                 
7.771  

                 
7.872  

                   
3.060  

                 
4.467  

                 
4.569  

                 
4.654  

                 
4.742  

                 
4.833  

                 
4.927  
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   Scenariul cu Proiect Scenariul Fara Proiect 

B 
Costuri de operare pentru 
sistemul de canalizare UM  

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Costuri cu materialele / subst 
chimice (aferente sistemului 
existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.098  

                 
0.116  

                 
0.119  

                 
0.122  

                 
0.125  

                 
0.128  

                 
0.131  

                   
0.098  

                 
0.116  

                 
0.119  

                 
0.122  

                 
0.125  

                 
0.128  

                 
0.131  

2 
Costuri cu materialele / subst 
chimice (aferente masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.008  

                 
0.008  

                 
0.009  

                 
0.009  

                 
0.009  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

3 
Costuri cu energia electrica 
(aferenta sistemului existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.110  

                 
0.138  

                 
0.139  

                 
0.154  

                 
0.158  

                 
0.163  

                 
0.168  

                   
0.110  

                 
0.138  

                 
0.142  

                 
0.147  

                 
0.152  

                 
0.157  

                 
0.162  

4 
Costuri cu energia electrica 
(aferenta masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.208  

                 
0.213  

                 
0.219  

                 
0.226  

                 
0.233  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

5 Costuri cu personalul 
Mil. 
EUR 

                   
0.954  

                 
1.341  

                 
1.471  

                 
1.593  

                 
1.633  

                 
1.673  

                 
1.715  

                   
0.954  

                 
1.341  

                 
1.388  

                 
1.423  

                 
1.458  

                 
1.495  

                 
1.532  

6 
Costuri de intretinere / reparatii 
(aferente sistemului existent) 

Mil. 
EUR 

                   
0.491  

                 
0.516  

                 
0.469  

                 
0.474  

                 
0.478  

                 
0.483  

                 
0.488  

                   
0.491  

                 
0.516  

                 
0.521  

                 
0.526  

                 
0.531  

                 
0.537  

                 
0.542  

7 
Costuri de intretinere / reparatii 
(aferente masurilor) 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
0.371  

                 
0.742  

                 
0.749  

                 
0.757  

                 
0.764  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

8 
Cost cu tratamentul namolului 
deshidratat 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                 
0.089  

                 
0.157  

                 
0.171  

                 
0.173  

                 
0.176  

                 
0.178  

                           
-  

                 
0.089  

                 
0.090  

                 
0.090  

                 
0.091  

                 
0.091  

                 
0.092  

9 Amortizare curenta 
Mil. 
EUR 

                   
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                   
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

                 
0.194  

10 
Amortizare POS Mediu 2007-
2013 

Mil. 
EUR 

                           
-  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                           
-  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

                 
0.368  

11 Amortizare POIM 2014-2020 
Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                 
2.069  

                 
2.069  

                 
2.069  

                 
2.069  

                 
2.069  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

12 Taxa concesiune 
Mil. 
EUR 

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

13 
Cheltuieli generale de 
administratie 

Mil. 
EUR 

                   
0.194  

                 
0.165  

                 
0.273  

                 
0.281  

                 
0.284  

                 
0.286  

                 
0.289  

                   
0.194  

                 
0.165  

                 
0.167  

                 
0.169  

                 
0.170  

                 
0.172  

                 
0.174  

14 

Costuri de operare totale 
aferente sistemului de 
canalizare 

Mil. 
EUR 

                   
2.040  

                 
2.927  

                 
5.847  

                 
6.387  

                 
6.458  

                 
6.531  

                 
6.606  

                   
2.040  

                 
2.927  

                 
2.988  

                 
3.038  

                 
3.089  

                 
3.141  

                 
3.194  

C 

Total costuri operare 
sisteme de alimentare cu 
apa si canalizare ("cu 
proiect") 

Mil. 
EUR 

                   
5.101  

                 
7.393  

               
12.943  

               
13.965  

               
14.131  

               
14.303  

               
14.478  

                   
5.101  

                 
7.393  

                 
7.557  

                 
7.692  

                 
7.831  

                 
7.974  

                 
8.121  
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Costurile operationale pentru activitatea de alimentare cu apa in scenariul „Cu Proiect‖ vor creste cu 156% in 
perioada 2016 – 2045, in timp ce in scenariul „fara proiect‖ vor creste doar cu 94%, pe baza cresterii 
consumului de apa si al preturilor materialelor, costurilor cu personalul si tarifelor la energie. 

 
In Scenariul ―Cu Proiect‖ se anticipeaza cresterea costurilor operationale pentru activitatea de apa uzata de 
la 2.555 mii EURO in 2016  la un nivel de 9.077 mii EURO in anul 2045, comparativ cu scenariul fara proiect 
in care vor creste doar pana la 4.979 mii euro. 

 
Previziunile detaliate ale costurilor de operare, intretinere si administrare in ambele scenarii sunt prezentate 
in modelul financiar – sheet O&M. 

9.5.4 Costuri unitare  

Conturile unitare ale investitiei sunt prezentate detaliat in anexa nr. 4 a prezentului Studiu de 
fezabilitate. 
 

Tabel 9.5-5: Costuri de investitie SZA Turda 

WATER SUPPLY ZONE TURDA - SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SZAA TURDA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

 Water Supply Zone Turda 
Sistem de alimentare SZAA Turda  

Total investment costs water supply system  
Cost total investitie sistem de alimentare cu apa 

1000*€                                         39,118.09  

Total per capita investment cost 
Cost total investitie pe cap de locuitor  

€/capita 
€/cap 
locuitor  

                                            594.92  

Total per capita investment cost water supply 
extension (total invesment cost for extension 
of system network and additional capacity for 
pumping station and water 
treatment/population benfiting of extension) 
Cost total pe cap de locuitor a extinderii 
sistemului de alimentare cu apa (cost total 
investitie extindere sistem de alimentare cu apa 
si modificarea parametrilor statiilor de pompare si 
a statiilor de tratare pentru populatia deservita) 

€/capita 
€/cap 
locuitor   

                                         2,899.14  

Investment cost per length of water supply 
network rehabilitated 
Cost investitie pe lungimea reabilitare retea de 
distributie 

€/km  
€/km  

                                      134,435.14  

Investment cost per length of water supply 
network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere retea de 
distributie  

€/km 
€/km   

                                       85,669.45  

Investment cost per length of transmission 
main extension  
Cost investitie pe lungime extindere aductiune 

€/km 
€/km   

                                      127,319.06  

Investment cost per length of transmission 
main rehabilitation 
Cost investitie pe lungime reabilitare aductiune  

€/km 
€/km   

                                      171,696.20  

Investment cost per length of transmission 
main extension per additional population 
served 
Cost investie pe lungime extindere aductiune 
pentru populatia aditionala deservita  

€/capita 
€/cap 
locuitor 

                                            974.53  
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WATER SUPPLY ZONE TURDA - SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SZAA TURDA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

 Water Supply Zone Turda 
Sistem de alimentare SZAA Turda  

Investment cost per length of transmission 
main rehabilitation per total population in the 
water supply zone 
Cost investie pe lungime reabilitare aductiune 
pentru populatia totala deservita  

€/capita 
€/cap 
locuitor  

                                              36.76  

Investment cost for water intake 
Cost investitie pentru surse 

1000*€                                              831.23  

Investment cost DWTP 
Cost investitie statii de tratare  

1000*€                                           1,663.41  

Invesment cost for water abstraction and 
treatment per total population in the water 
supply zone 
Cost investitie pentru surse si tratare apei pentru 
nr. total de locuitori deserviti de SZAA   

€/capita 
€/cap 
locuitor  

                                              37.94  

 

Tabel 9.5-6: Costuri de investitie SZA Campia Turzii 

WATER SUPPLY ZONE CAMPIA TURZII - SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SZAA CAMPIA TURZII 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

 Water Supply Zone Turda 
Sistem de alimentare 
SZAA Campia Turzii  

Total investment costs water supply system  
Cost total investitie sistem de alimentare cu 
apa 

1000*€  
                                                  
28,228.74  

Total per capita investment cost 
Cost total investitie pe cap de locuitor  

€/capita 
€/cap locuitor  

                                                       
767.77  

Total per capita investment cost water 
supply extension (total invesment cost for 
extension of system network and additional 
capacity for pumping station and water 
treatment/population benfiting of extension) 
Cost total pe cap de locuitor a extinderii 
sistemului de alimentare cu apa (cost total 
investitie extindere sistem de alimentare cu 
apa si modificarea parametrilor statiilor de 
pompare si a statiilor de tratare pentru 
populatia deservita) 

€/capita 
€/cap locuitor   

                                                    
1,877.41  

Investment cost per length of water supply 
network rehabilitated 
Cost investitie pe lungimea reabilitare retea de 
distributie 

€/km  
€/km  

                                                       
140.67  

Investment cost per length of water supply 
network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere retea de 
distributie  

€/km 
€/km   

                                                        
77.45  

Investment cost per length of transmission 
main extension  
Cost investitie pe lungime extindere aductiune 

€/km 
€/km   

                                                
119,743.75  

Investment cost per length of transmission 
main rehabilitation 
Cost investitie pe lungime reabilitare aductiune  

€/km 
€/km   

                                                
191,383.69  
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WATER SUPPLY ZONE CAMPIA TURZII - SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SZAA CAMPIA TURZII 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

 Water Supply Zone Turda 
Sistem de alimentare 
SZAA Campia Turzii  

Investment cost per length of transmission 
main extension per additional population 
served 
Cost investie pe lungime extindere aductiune 
pentru populatia aditionala deservita  

€/capita 
€/cap locuitor 

                                                       
514.86  

Investment cost per length of transmission 
main rehabilitation per total population in 
the water supply zone 
Cost investie pe lungime reabilitare aductiune 
pentru populatia totala deservita  

€/capita 
€/cap locuitor  

                                                       
146.10  

Investment cost for water intake 
Cost investitie pentru surse 

1000*€  
                                                    
1,073.45  

Investment cost DWTP 
Cost investitie statii de tratare  

1000*€  
                                                       
705.36  

Invesment cost for water abstraction and 
treatment per total population in the water 
supply zone 
Cost investitie pentru surse si tratare apei 
pentru nr. total de locuitori deserviti de SZAA   

€/capita 
€/cap locuitor  

                                                        
48.38  

 

Tabel 9.5-7: Costuri de investitie Aglomerarea Turda 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Turda agglomeration/ 
Aglomerarea  Turda 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  32,784.69 

Total investment costs wastewater system per PE in the agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

512.69 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  - 

Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  - 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare 
menajera 

€/km  

128,745.18 

Investment cost for extension of wastewater network per additional PE 
served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru PE aditionala deservita  

€/PE  108.11 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare 
menajera  

€/km  491,047.56 
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Tabel 9.5-8: Costuri de investitie Aglomerarea Campia Turzii 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Campia Turzii 
agglomeration 
Aglomerarea  
Campia Turzii 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  22,851.67 

Total investment costs wastewater system per PE in the agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

571.95 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  2,717.91 

Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  68.03 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare menajera 

€/km  

113,533.90 

Investment cost for extension of wastewater network per additional PE 
served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera pentru 
PE aditionala deservita  

€/PE  76.34 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare menajera  

€/km  913,495.27 

 

Tabel 9.5-9: Costuri de investitie Aglomerarea Aiton 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Aiton agglomeration 
Aglomerarea  Aiton 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  8,113.83 

Total investment costs wastewater system per PE in the agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

3,991.06 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  - 

Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  - 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare 
menajera 

€/km  

63,482.66 

Investment cost for extension of wastewater network per additional PE 
served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru PE aditionala deservita  

€/PE  915.48 
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WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Aiton agglomeration 
Aglomerarea  Aiton 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare 
menajera  

€/km  - 

 
 

Tabel 9.5-10: Costuri de investitie Aglomerarea Calarasi 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Calarasi agglomeration 
Aglomerarea  Calarasi 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  6,584.49 

Total investment costs wastewater system per PE in the 
agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

3,230.86 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  - 

Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  - 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare 
menajera 

€/km  

80,096.33 

Investment cost for extension of wastewater network per additional 
PE served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru PE aditionala deservita  

€/PE  784.33 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare 
menajera  

€/km  - 

 
 

Tabel 9.5-11: Costuri de investitie Aglomerarea Tritenii de Jos 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Triteni agglomeration 
Aglomerarea  Triteni 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  6,453.33 

Total investment costs wastewater system per PE in the 
agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

2,309.71 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  1,786.28 
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Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  639.33 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare 
menajera 

€/km  

104,867.27 

Investment cost for extension of wastewater network per additional 
PE served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru PE aditionala deservita  

€/PE  529.93 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare 
menajera  

€/km  - 

 

Tabel 9.5-12Tabel 9.5-13: Costuri de investitie Aglomerarea Tureni 

WASTEWATER /APA UZATA 

Indicator 
Indicator  

Unit 
U.M 

Tureni agglomeration 
Aglomerarea Tureni 

Total investment costs wastewater system (collection and treatment) 
Cost total investitie sistem de canalizare (colectare si tratare)  

1000*€  7,240.42 

Total investment costs wastewater system per PE in the 
agglomeration 
Cost total investitie sistem de canalizare pe PE din aglomerare  

€/PE  

2,979.60 

Investment cost for WWTP 
Cost investitie Statie de Epurare  

1000*€  - 

Investment cost for WWTP per design capacity in PE 
Cost investitie pentru Statie de Epurare pentru capaicatatea PE  

€/PE  - 

Investment cost per length of wastewater network extension 
Cost investitie pe lungimea extindere sistemului de canalizare 
menajera 

€/km  

73,035.17 

Investment cost for extension of wastewater network per additional PE 
served 
Cost investitie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera 
pentru PE aditionala deservita  

€/PE  790.42 

Investment cost per length of wastewater network rehabilitation 
Cost investitie pe lungimea reabilitarii sistemului de canalizare 
menajera  

€/km  - 
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10. REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 

Analiza Cost Beneficiu este realizata in conformitate cu prevederile continute in Ghidul Analizei 
Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii (versiunea aprilie 2016 actualizata in octombrie 2016), 
ce stabileste cadrul general metodologic pentru a realiza ACB in contextul finantarii CE. Acesta 
este aprobat prin HG 677/2017. 
 
Liniile directoare specifice au fost prevazute in documentul pregatit de JASPERS in 2016 numit 
„Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi finantate din 
Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020‖. 
 
Ultimul document doreste sa furnizeze o abordare comuna analizei proiectelor din sectorul de apa 
si apa uzata pentru a prezenta analiza intr-o maniera uniforma. 
 
Metoda recomandata in aceste documente indrumatoare pentru realizarea analizei cost – beneficiu 
este metoda incrementala, atat pentru analiza economica cat si pentru cea financiara. 
 
Metoda incrementala implica dezvoltarea a doua scenarii: scenariul „fara proiect‖ si cel „cu 
proiect‖, fiecare avand setul propriu de venituri si cheltuieli. 
 
Scenariul „fara proiect‖ ia in considerare conditia actuala a infrastructurii si proiectele de investitii 
aflate in derulare in cadrul ariei de proiect. In principiu, scenariul fara proiect presupune sa nu fie 
implementate investitii semnificative (cel putin de dimensiunea implicata de aplicatiile POIM). Insa, 
situatia este complicata de investitiile in curs ce au o relatie directa cu investitiile propuse pentru 
implementare, rezultatele investitiilor in curs trebuind sa fie luate in considerare si de cele mai 
multe ori rezultatele initiale previzionate difera fata de cele efective. 
  
A fost folosita o gama mare de informatii si documente disponibile din diferite surse. Date 
referitoare la apa, tarife, structura costurilor, investitiile trecute si cele in desfasurare, situatiile 
financiare pe ultimii trei ani au fost solicitate companiei de apa ce deserveste aria de proiect.  
 
Analiza financiara este realizata in stransa legatura cu estimarile costurilor realizate in cadrul 
Studiului de Fezabilitate, cu Strategia Achizitiilor Publice ce stabileste programul de implementare 
al investitiilor si cu aspectele institutionale prezentate in Analiza Institutionala. 
 
Anul de baza considerat este 2016 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2016 – 2046, in 
care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2017 - 2020) si perioada operationala 
propriu-zisa pana in 2046. 
  
Proiectul vizeaza extinderea, reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare menajera din aria de proiect identificata mai sus, modernizarea SEAU Campia Turzii si 
construirea SEAU Luncani si SEAU Tritenii de Jos, si alimentarea cu apa a zonei prin 
modernizarea surselor si extinderea si reabilitarea de aductiuni pentru o suprafata cat mai mare a 
ariei de operare. Proiectul consta in principal din urmatoarele masuri: 
Alimentare cu apa: 
Reactivarea surselor existente 
Executia statiilor de tratare aferente surselor reactivate 
Reabilitare aductiuni principale de transport apa  
Aductiuni noi de transport apa in toata aria de acoperire a CAA 
Reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 
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Extinderea retelelor de distributie apa potabila 
Apa uzata 
Reabilitarea retelelor de colectare ape uzate menajere 
Extinderea retelelor de colectare ape uzate menajere 
Transferul apei uzate spre statia de epurare regionala 
Compostarea namolului in SEAU regionala (Campia Turzii) 
Executia statiilor de epurare locale (Luncani, Tritenii de Jos) 
 
Bugetul proiectului include, pe langa costuri pentru lucrari de constructie si achizitie echipamente, 
si cheltuieli pentru functionarea UIP-ului, informare si publicitate, audit. Valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile ce vor fi finantate prin proiect este de  151,375,252 euro (preturi curente, fara 
TVA). 
Prin proiect se incearca conformarea a unui procent cat mai mare din aria de operare a sistemelor 
de apa si apa uzata, conform directivelor europene. 
Una dintre ipotezele de la care se pleaca in realizarea proiectului este cea referitoare la 
consumurile de apa si generarea de apa uzata din zona proiectului, de acestea depinzand 
dimensionarea facilitatilor create prin proiect, calcularea costurilor de operare si a veniturilor 
necesare pentru a acoperi aceste costuri.  
Consumul real a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la numarul de 
abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
Conform datelor furnizate de operatorul sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare, 
a rezultat un consum specific total zilnic la nivelul ariei de operare este de 80 l/om/zi, valoare 
inregistrata la nivelul anului 2015, aceasta crescand la 83 l/om/zi in 2016. 
In ceea ce priveste apa uzata, volume specifice pe consumator sunt usor mai mari de 82 l/om/zi 
(2015) si cresc la 85 l/om/zi in 2016. Acest fapt este explicat ca o mare parte din localitatile mici 
sunt conectate la sistemul de apa insa nu au un sistem de canalizare curent. Tot in aceste localitati 
mici se inregistreaza consumuri de sub 50l/om/zi, la nivelul ariei de proiect scazand consumul 
mediu. In localitatile conectate a reteaua de canalizare volumul mediu de apa uzata este identic cu 
volumul mediu de apa  intrat in sistem. 
Ratele de conectare a populatiei la serviciile de apa si apa uzata in localitatile din aria de proiect 
sunt dupa cum urmeaza : 

Tabel 9.51-1 Rate de acoperire cu servicii de apa si apa uzata 

 

Conectare la 
servicii de 
tratare si 
alimentare apa 
potabila (2016) 

Conectare la servicii de 
tratare si alimentare apa 
potabila (dupa 
implementarea proiectului 
major 2014-2020) 

Total arie 
proiect 

84% 100% 

 

Aglomerarea 

Conectare la 
servicii de 
colectare si 
tratare ape 
uzate (2016) 

Conectare la servicii de 
colectare si tratare ape 
uzate (dupa 
implementarea 
proiectului(dupa 
implementarea proiectului 
major 2014-2020) 

Total arie proiect 66% 95% 

 
Tratarea apei potabile se realizeaza dupa cum urmeaza: in localitatile Turda, Campia Turzii, Luna 
(rezervoarele Calarasi), Mihai Viteazu. 
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Apele uzate se colecteaza pentru toata aglomerarea in Campia Turzii, la statia de epurare a apelor 
uzate. In prezent, aceasta statie este construita cu fonduri din Proiectul «Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata in Regiunea Turda – Campia Turzii » finantat prin POS Mediu 
2007-2013. 
In plus apele uzate vor fi colectate la noile statii de epurare : Luncani (pentru Luncani si Gligoresti), 
Triteni (pentru Tritenii de jos si Tritenii de sus). 
In aria de operare mai exista in curs de executie o serie de statii de epurare in cadrul aglomerarilor 
sub 2000 locuitori, lucrari realizate de catre primariile locale. 
Incepand cu anul 2012, tarifele pentru serviciile de furnizare apa si colectare a apei uzate sunt 
tarifate unitar la nivelul intregii regiuni, conform Anexei 1 la Dispozitii Speciale – partea comuna din 
Contractul de delegare a gestiunii din 21.09.2007. In prezent, tarifele utilizate pentru serviciile de 
alimentare cu apa si canalizare sunt urmatoarele: 
Tabel 9.5-2Tarife practicate in regiunea Turda- Campia Turzii in aria de proiect 

Tip tarif 

Tarife 
2012 

Tarife 
2013 

Tarife 
2014 - 
lei/mc 
(fara 
TVA)- 

Tarife 
2015 - 
lei/mc 
(fara 
TVA)- 

Tarife 
2016 - 
lei/mc 
(fara 
TVA)- 

Tarife 
2017 - 
lei/mc 
(fara 
TVA)- 

- lei/mc 
(fara 
TVA)- 

- lei/mc 
(fara 
TVA)- 

Apa 2.55 2.65 3.16 3.16 3.16 3.16 

Canalizare 2.12 2.27 3.02 3.02 3.02 3.02 

In anul 2013, incepand cu 01 noiembrie, s-a realizat trecerea de la 2.55 lei/mc la 3.16 lei/mc la apa 
curenta si tariful de 2.12 lei/ mc la 3.02 lei/mc pentru apa uzata. Astfel, s-a calculat un tarif mediu 
anual de 2.65 lei/mc la apa si 2.27 lei/mc la apa uzata. 
Incepand cu 2017 Compania de Apa Aeries a emis o dicizie in vederea facturarii doar a 80% din 
apa uzata deversata de consumatorii domestici. Scopul acestei decizii este de a incuraja populatia 
regiunii sa se conecteze la sistemul de colectare ape uzate si astfel de a atinge o calitate ridicata a 
mediului inconjutator in regiune. 
Pentru perioada urmatoare, tarifele vor fi stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in 
vigoare. Fiecare nou membru ADI care va delega operarea serviciului catre OR va aproba si 
trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul Contractului de delegare, ADI avand atributia de a 
aproba stabilirea, ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in numele si pe seama acestora. 
Astfel, prin Contractul de Delegare din 21.09.2007 incheiat intre ADI Apa Vaii Ariesului si 
Compania de Apa Aries S.A s-a aprobat strategia de tarifare / mecanismul de tarifare practicat de 
operatorul regional Compania de Apa Aries S.A. pentru perioada 2007-2013, dupa cum urmeaza: 
 
Tabel 9.5-3Strategia de tarifare a ADI Apa Vaii Ariesului 2007-2013 

Crestere tarife 
in termeni reali 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Turda (inclusiv 
Mihai Viteazu) 

            

Apa 7.84% 4.24% 4.65% 2.78% 7.03% 8.08% 

Canalizare 23.81% 0.00% 6.15% 11.59% 8.44% 22.75% 

Campia Turzii 
(Viisoara) 

            

Apa 17.86% 4.24% 4.65% 2.78% 7.03% 8.08% 

Canalizare 254.17% 47.06% 10.40% 11.59% 8.44% 22.75% 

Alte comune              

Apa -* 26.58% 4.00% 22.12% 30.71% 28.92% 
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Crestere tarife 
in termeni reali 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Canalizare -* -* -* -* 66.22% 66.67% 

**Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici taxa pe 
valoare adaugata 
Tariful actual este calculat prin aplicarea ratei inflatiei la tarifele din contractul de delegare – in 
preturi constante. 
La nivelul ariei de operare, strategia de tarifare in termeni reali pentru perioada 2014-2020 
(perioada de implementare a proiectului prezent) este prezentata in tabelul de mai jos. Tarifele 
practicate de catre Operator sunt unice la nivelul ariei de operare.  
In cadrul aplicatiei proiectului major, tarifele pentru apa si apa uzata au fost stabilite pentru a 
permite acoperirea costurilor de operare si intretinere, amortizarea bunurilor si serviciul datoriei 
Operatorului Regional, avand in vedere si respectarea gradului de suportabilitate a populatiei in 
ceea ce priveste plata serviciilor de apa si apa uzata. Ca urmare a realizarii Analizei Cost-
Beneficiu au fost propuse cresteri tarifare fata de cele prevazute in Contractul de delegare a 
gestiunii  din 21.09.2007 (conform Anexei 1 la Dispozitii Speciale – partea comuna) deoarece 
impactul investitiilor propuse prin acest proiect este de extindere, reabilitare si imbunatatire a 
functionarii sistemului. Acest proiect, avand in vedere extinderile realizate, creste si costurile de 
operare ale sistemului.  
Pentru anul incepand cu anul 2017 aceste tarife vor fi actualizate cu rata inflatiei. 
Tabel 9.5-4Strategia de tarifare – in termeni reali 

Tarife 2017 2018 2019 2020 

A 
Tarif mediu propus pentru 
clientii casnici           

1 Apa EUR/m3 
               
0.782  

      
0.860  

      
0.946  

     
1.014  

2 Canalizare EUR/m3 
               
0.747  

      
0.822  

      
0.904  

     
0.962  

B 
Tarif mediu propus pentru 
clientii comerciali           

1 Apa EUR/m3 
               
0.782  

      
0.860  

      
0.946  

     
1.014  

2 Canalizare EUR/m3 
               
0.747  

      
0.822  

      
0.904  

     
0.962  

 
 

 
Tarife 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

 
Clienti casnici 

              

1 Apa 
EUR/
m3 

      
1.164  

      
1.234  

      
1.247  

      
1.261  

      
1.276  

      
1.293  

      
1.313  

      
1.332  

      
1.352  

      
1.373  

      
1.397  

      
1.422  

      
1.450  

2 Canalizare 
EUR/
m3 

      
1.039  

      
1.079  

      
1.085  

      
1.090  

      
1.095  

      
1.101  

      
1.106  

      
1.112  

      
1.117  

      
1.123  

      
1.129  

      
1.134  

      
1.140  

 Clienti comerciali 
 

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

1 Apa 
EUR/
m3 

      
1.164  

      
1.234  

      
1.247  

      
1.261  

      
1.276  

      
1.293  

      
1.313  

      
1.332  

      
1.352  

      
1.373  

      
1.397  

      
1.422  

      
1.450  

2 Canalizare 
EUR/
m3 

      
1.039  

      
1.079  

      
1.085  

      
1.090  

      
1.095  

      
1.101  

      
1.106  

      
1.112  

      
1.117  

      
1.123  

      
1.129  

      
1.134  

      
1.140  

 

 
Tarife 

 
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

 
Clienti 
casnici  
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1 Apa 
EUR/
m3 

      
1.479  

      
1.524  

      
1.575  

      
1.626  

          
1.666  

           
1.733  

      
1.820  

      
1.854  

       
1.891  

          
1.929  

         
1.987  

           
2.076  

                  
2.180  

2 Canalizare 
EUR/
m3 

      
1.146  

      
1.151  

      
1.165  

      
1.183  

          
1.206  

           
1.243  

      
1.297  

      
1.310  

       
1.323  

          
1.342  

         
1.375  

           
1.430  

                  
1.492  

 
Clienti 
comerciali                            

1 Apa 
EUR/
m3 

      
1.479  

      
1.524  

      
1.575  

      
1.626  

          
1.666  

           
1.733  

      
1.820  

      
1.854  

       
1.891  

          
1.929  

         
1.987  

           
2.076  

                  
2.180  

2 Canalizare 
EUR/
m3 

      
1.146  

      
1.151  

      
1.165  

      
1.183  

          
1.206  

           
1.243  

      
1.297  

      
1.310  

       
1.323  

          
1.342  

         
1.375  

           
1.430  

                  
1.492  

 
In Analiza Cost Beneficiu au fost luate in considerare tarifele dupa cum urmeaza: 
In scenariul „fara proiect‖ din aplicatie au fost utilizate tarifele curente si a fost luata in considerare 
o crestere a acestora pentru a putea acoperi costurile de operare si intretinere, amortizarea 
bunurilor si serviciul datoriei Operatorului Regional in scenariul fara proiect, avand in vedere limita 
inferioara de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu pe gospodarie conform Liniilor directoare din 
„Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi finantate din 
Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020‖. 
In scenariul „cu proiect‖ s-a pornit de la tarifele din scenariul fara proiect si s-au realizat cresterile 
astfel incat sa se ajunga la acoperirea costurilor de operare si intretinere, amortizarea bunurilor si 
serviciul datoriei Operatorului Regional in scenariul cu proiect. Tarifele au fost ulterior ajustate 
pentru a respecta limita de suportabilitate. 
In cadrul proiectului a fost realizata proiectia cashflow-ului sistemului de apa si canal aferent ariei 
de proiect din prezent pana in anul 2046, ce cuprinde: 
Cheltuieli de investitie, inclusiv investitii viitoare pentru inlocuirea echipamentelor uzate si costuri 
de operare (pe tipuri de costuri: cu materialele, salariale, de operare si mentenanta, costuri cu 
energia);  
Venituri provenite din tarifele percepute de la populatie si agenti economici sau institutii pentru 
serviciul de apa si canal; 
Venituri din finantare: diferitele surse de finantare prin care se va realiza proiectul - Fonduri 
Europene, Fondul National, Buget Local, contributia Operatorului. 
Sustenabilitatea financiara a sistemului, luand in considerare asistenta financiara nerambursabila 
si tarifele propuse, este demonstrata printr-o valoare a fluxului de numerar cumulat (« cash in 
hand ») pozitiva pe intreaga perioada de analiza. Altfel spus, costurile de operare si intretinere si 
costurile financiare vor fi in permanenta acoperite de veniturile operationale. Acest criteriu este 
indeplinit in prezentul proiect.   
Indicatorii financiari ai proiectului inainte de asistenta comunitara sunt: 
Rata interna de rentabilitate financiara inainte de asistenta UE (RRF/C) = -5,65% p.a. 
Valoarea financiara neta actualizata corespunzatoare (VNAF/C) = - 110,428,259 euro 
Din valorile de mai sus rezulta in mod evident faptul ca proiectul nu se poate autosustine din punct 
de vedere financiar avand nevoie de finantare. 
Avand in vedere profitabilitatea investitiilor raportata la capitalul propriu, indicatorii relevanti sunt 
urmatorii: 
Rata interna de rentabilitate a capitalului propriu (RRF/K) = 0.94 % p.a. 
Valoarea financiara neta actualizata corespunzatoare (VNAF/K) = -11,199,941 euro 
Trebuie avut in vedere faptul ca profitabiltatea proiectelor din sectorul de apa si canalizare este 
mult mai scazuta decat cea a proiectelor din sectoarele comerciale. Indicatorul RRF/K este scazut 
in acest caz pentru ca, pe de o parte investitia nu se finanteaza 100% din fonduri europene, ci doar 
85% din necesarul de finantare stabilit, iar pe de alta parte investitiile presupun cheltuieli necesare 
din punct de vedere al mediului, dar care nu genereaza venituri suplimentare.  
Pentru a determina contributia comunitara, trebuie calculata rata necesarului de finantare (rata 
Funding Gap, FGR - procent din cheltuielile eligibile ale proiectului ce nu sunt acoperite de 
veniturile actualizate nete ale proiectului). Astfel, a fost urmata procedura prevazuta in Ghidul ACB, 
iar calculele au relevat valoarea FGR de 100%: 
Cheltuieli eligibile (EC) =  151,375,252 Euro 
Rata Funding Gap (R) = 100%. 
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Valoarea de Decizie (Decision Amount - DA) = R x EC = 151,375,252 Euro 
Grant UE = DA x 85% (max ratei de co-finantare EC) =  128,668,964 Euro 
 
Planul financiar al proiectului este elaborat dupa cum urmeaza: 
Cheltuielile aferente implementarii proiectului includ atat costuri eligibile cat si neeligibile (TVA), 
calculate in preturi constante 2015 si preturi curente (actualizate cu inflatia aferenta perioadei de 
implementare – 2016-2020). 
Pe baza ratei Necesarului de Finantare (rata Funding Gap) cheltuielile eligibile sunt impartite intre 
cheltuieli eligibile finantate din Fonduri Europene si Nationale (aferente Funding Gap) si cheltuieli 
eligibile ce nu vor fi finantate din Fonduri nerambursabile (aferente non-Funding-Gap-ului). 
Cheltuielile eligibile finantate din fonduri publice (aferente Funding-Gap) vor fi impartite dupa cum 
urmeaza: 85% din Fonduri Structurale, 13% de la Bugetul de stat si 2% Bugetul local.  
Planul financiar este prezentat in tabelul urmator: 
Tabel 9.5-5 Planul de finantare (preturi curente) 

1. VALOAREA 
TOTALA A 
PROIECTULUI 

179,690,872 

1.1 Costuri 
eligibile 
(83.07%) 

151,375,252 

1.1.1 Necesar 
de finantare 
(100%) 

151,375,252 

Grant UE (85%) 

128,668,964 

Contributie 
Buget de Stat 
(13%) 

19,678,783 

Contributie 
Buget Local 
(2%) 

3,027,505 

1.1.2 Rest de finantare (non-funding 
gap) (0%) 

0 

1.2 Costuri 
neeligibile 
(16.93%) 

28,315,620 

1.2.1 
Contributie 
Operator 
(100,00%) 

28,315,620 

TVA 28,315,620 

Recuperabil 

28,315,620 

Nerecuperabil 

0 

Alte costuri neeligibile 

0 

 
 
Sursa: Date procesate de consultant 
Analiza economica 
Scopul analizei economice este de a arata ca proiectul are o valoarea socio-economica neta 
pozitiva (beneficiile depasesc costurile) atat la nivel national dar mai ales la nivel judetean, regional 
in cazul de fata (regiunea Turda- Campia Turzii), si astfel, din punctul de vedere al UE proiectul 
merita sa fie co-finantat din fonduri UE.  
Ipotezele folosite in cadrul analizei economice sunt: 
Costurile au la baza costurile financiare dar acestea sunt ajustate cu preturile umbra, si astfel 
difera de preturile folosite in analiza financiara;  
Beneficiile socio-economice sunt calculate pe baza metodelor standard propuse in cadrul Ghidului 
de elaborare a ACB si se refera la beneficii generate de: 
Disponibilitatea, siguranta si calitatea apei potabile  
Imbuntatirea calitatii apei 
Economii de costuri pentru clienti – puturi private 
Economii de costuri pentru clienti – evacuarea apelor uzate 
Economii de costuri pentru operatori 
 
Table 10-1– Rezultatele analizei economice 
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Rata de actualizare  % 5% 

Valoare Actualizata Neta 
Economica  

Euro 
43,563,626 

Rata Interna de Rentabilitate 
Economica  

% 
8.15% 

Rata Economica 
Cost/Beneficiu  

 
1.31 

Sursa: Date procesate de consultant 
Indicatorii economici de performanta arata faptul ca beneficiile economice depasesc costurile 
economice intr-un raport de 1,31/1. Astfel, proiectul merita a fi co-finantat din Fondurile de 
Coeziune. 
 
Analiza de senzitivitate si risc 
Tinand cont de faptul ca rezultatele analizei financiare se bazeaza pe o serie de presupuneri 
referitoare la variabilele de intrare, care pe durata implementarii investitiei pot avea evolutii diferite 
fata cele estimate pe durata pregatirii proiectului, creand incertitudine in privinta rezultatelor 
asteptate, a fost realizata analiza riscului si senzitivitatii pentru a evalua impactul acestor schimbari 
asupra rezultatelor proiectului.  
Analiza de senzitivitate identifica variabilele cheie si potentialul impact al acestora asupra 
indicatorilor de profitabilitate, iar analiza de risc estimeaza probabilitatea ca aceste modificari sa 
aiba loc efectiv. 
 
Tabel 9.5-6 Analiza senzitivitatii (testarea variabilelor) 
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Variabilele care modifica ratele de rentabilitate ale proiectului (FRR/K si ERR) cu mai mult de un 
punct procentual fata de scenariul de baza sau veniturile nete actualizate (FNPV/K si ENPV) ale 
proiectului cu o variatie procentuala mai mare de 1% decat in scenariul de baza sunt variabile 
critice. Tinand cont de aceste referinte, pentru analiza financiara variabilele critice sunt : Veniturile 
si costurile de investitie. Pentru analiza economica, variabilele critice sunt: costurile de investitie, 
beneficiile si economiile de cost. 
  
Analiza de risc 
 
Conform „Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi 
finantate din Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020‖ analiza de risc contine si 
analiza de senzitivitate dar si analiza calitativa a riscului fiind compusa din urmatoarele etape: 
Analiza de risc calitativa: include identificarea evenimentelor nefavorabile pe care le-ar putea 
intampina proiectul. Odata cu identificarea acestora a fost realizata si o matrice de risc relevanta 
pentru a urmari posibilele cauze ale riscurilor (ajutand la intelegerea complexitatilor proiectului) 
Atribui o probabilitate a aparitiei in cazul fiecarui evenment nefavorabil 
Analiza probabilistica a riscului: este realizata doar in cazul in care expunerea la riscul rezidual 
este inca semnificativa. Aceasta etapa implica stabilirea distribuirii probabilitatii in ceea ce priveste 
fiecare dintre variabilele cristice ale analizei de senzitivitate si recalcularea indicatorilor de 
performanta estimati in cazul de baza. 
Prevenirea si atenuarea riscurilor: Pe baza datelor stabilite anterior se defineste strategia de 
prevenire si atenuare a riscurilor in cadrul proiectului. In cadrul acestei etape a fost clarificat nivelul 
de risc al proiectului ce ar putea fi acceptat si cum poate fi gestionat, inclusiv masurile si 
responsabilitatile specifice atenuarii si/ sau prevenirii.  
Analiza de risc arata ca riscurile reziduale pentru proiect sunt reduse ca rezultat al masurilor 
prevazute pentru prevenirea aparitiei riscurilor identificate si/sau diminuare a impactului acestora in 
cazul in care acestea se materializeaza. 
Nivelul general al riscului rezidual se considera a fi acceptabil. Asadar, se poate concluziona ca 
probabilitatea ca proiectul sa nu isi atinga obiectivele este marginala, luand in considerare ca 
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masurile de diminuare / prevenire si responsabilitatile factorilor implicati din matricea riscurilor 
prezentata in raportul ACB, tabelul 4.3.,  sunt implementate corespunzator. Au fost luate in 
considerare si riscurile solicitate a fi analizate prin regulamentul UE 207/2015. 
Analiza de risc sumarizata in matricea mentionata mai sus, cuprinde si evaluarea riscurilor  de 
mediu identificate in urma derularii procedurii EIA si AA, precum si  evaluarea riscurilor climatice si 
a altor dezastre naturale identivicate in urma realizarii analizei riscurilor climatice impreuna cu 
masurile de adaptare prezentate detaliat si in sectiunea  12.5.4 si sectiunea 12.5.5.3.  
 
Principalele  hazarde climatice identificate care reprezinta un risc pentru sistemele de alimentare 
cu apa si canalizare  si au facut subiectulul evaluarii riscurilor sunt urmatoarele: seceta, modificari 
ale regimului ploilor extreme,  inundatii, cresterea temperaturii, furtuni, disponibilitatea apei si 
incendii spontane. Pentru reducerea riscurilor climatice au fost identificate masuri de adaptare de 
natura investitionala, operationala si strategica care sa reduca riscurile la un nivel acceptabil. 
 
Principalele riscuri de mediu identificate in urma derularii procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului sunt urmatoarele: 
 

 Mirosuri neplacute degajate  la statia de compostare namol  

 Perturbarea activitatii pasarilor din situl Natura 2000 ROSPA0087 Muntii Trascau,  prin 
iluminatul amplasamentului Rezervoarelor de la Petresti 

 Deteriorarea habitatului de pajiste cu valoare conservativa ridicata din situl ROSCI0238 
Suatu Cojacna Crairat la montarea conductei de aductiune pe tronsonul Aiton – Ploscos din 
localitatea Ploscos 

 
Pentru reducerea riscurilor s-au integrat in proiect masurile     : 
 

 compostare aerata intensiva in hala inchisa a namolurilor, achizitia unui Biofiltru pentru 
neutralizarea mirosurilor   

 Iluminatul amplasamentului Rezervoarelor de la Petresti cu surse lipsite de radiatii UV 
(conform Aviz Custode Sit ROSPA0087  Muntii Trascau) 

 Realizare sapatura manuala pentru montarea conductei de aductiune pe tronsonul Aiton – 
Ploscos cu lungimea L= 405 m, din localitatea Ploscos, in scopul protejarii habitatului de 
pajiste din Situl ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat;
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11. REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE 

Obiectivul principal al realizarii unui sistem public regional de alimentare cu apa si de canalizare il 

reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si facilitati comune. 

Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si a operatorilor in general 

conduce la integrarea infrastructurii, a sistemelor si procedurilor financiar-contabile, a sistemelor si 

procedurilor comerciale (relatiile cu clientii, facturarea si incasarea facturilor), a resurselor umane, 

a sistemelor si a procedurilor de management. Principalele avantaje ale regionalizarii serviciilor de 

alimentare cu apa si de canalizare sunt: 

- furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai 

profesionist care va conduce in timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii 

resurselor, minimizarea investitiilor si la protectia surselor de apa;  

- cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a 

capacitatii de negociere a finantarii; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind 

operatorii; 

- realizarea de economii cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: 

centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de implementare a 

proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;  

- conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si 

reducerea implicarii factorului politic in desfasurarea activitatii. 

 

Scopul procesului de regionalizare a serviciilor din domeniul apei este de a asista autoritatile locale 

in crearea unor operatori regionali de servicii publice in domeniul apei si canalizarii si de a intari 

capacitatea autoritatilor locale de a controla efectiv activitatile acestui operator regional prin 

intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 

alimentare cu apa si de canalizare (ADI). 

 

Din punct de vedere institutional, procesul de regionalizare are la baza reorganizarea serviciilor de 

alimentare cu apa si de canalizare existente detinute de municipalitati, prin crearea a trei elemente 

institutionale cheie:  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului”; 

 Operatorul Regional Compania de Apa Aries S.A.; 

 Delegarea gestiunii serviciului. 

11.1 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

 
In procesul de regionalizare declansat la nivel national, unitatile administrativ-teritoriale din proiect, 

din  regiunea Turda – Campia Turzii, au infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii 

Ariesului‖. Din Asociatie fac parte, in prezent, 13 unitati administrativ - teritoriale, conform Actului 

Constitutiv si Statutului, precum si Hotararilor de Consiliu Local emise in acest scop, de catre 

autoritatile locale.   

 
Este vorba despre: orasele Turda si Campia Turzii si comunele Calarasi, Luna, Mihai Viteazu, 

Petresti de Jos, Sandulesti, Triteni de Jos, Viisoara, Ciurila, Ploscos, Aiton si Tureni. 
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Tabel 11.1-1 Acte privind constituirea ADI 
 

ENTITATE DIN 

PROIECT 

FORMA DE 

ORGANIZARE 
JUDET DOCUMENT EMITENT NUMAR INREGISTRARE 

TURDA Oras Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Turda_127_13.08.2007 

CAMPIA TURZII Oras Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL Campia 

Turzii_73_20.08.2007 

AITON Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 
HCL Aiton_25_11.04.2014 

CALARASI Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Calarasi_39_16.08.2007 

CIURILA Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 
HCL Ciurila_03_12.02.2010 

LUNA Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 
HCL Luna_28_16.08.2007 

MIHAI VITEAZU Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL Mihai 

Viteazu_27_14.08.2007 

PETRESTII DE 

JOS 
Comuna Cluj 

Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL Petrestii de 

Jos_12_09.08.2007 

PLOSCOS Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Ploscos_18_22.06.2009 

SANDULESTI Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Sandulesti_46_14.08.2007 

TRITENII DE JOS Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL Tritenii de 

Jos_40_16.08.2007 

TURENI Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Tureni__23_10.04.2014 

VIISOARA Comuna Cluj 
Hotarerea 

Consiliului Local 

Consiliul 

Local 

HCL 

Viisoara_42_13.08.2007 
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Potrivit Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii 

Ariesului‖, Asociatia este constituita ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate 

publica, pe o durata nedeterminata, incepand cu data de 27.08.2007. Sediul Asociatiei este in 

Municipiul Turda, Strada Bogata nr. 1 - 3, judetul Cluj. 

 

La acest moment, atat actul constitutiv, cat si statutul ADI „Apa Vaii Ariesului‖ sunt in concordanta 

cu actele-cadru prevazute de Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice.  

 

Este de mentionat faptul ca Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata recent de catre Legea nr. 225/2016 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 noiembrie 2016/2006). Prevederea legala noua care 

include conditia ca un membru UAT sa se retraga din ADI numai cu acordul majorităţii celorlalte 

unităţi administrativ-teritoriale membre este in curs de a fi preluata in Statutul ADI, Capitolul IV 

Asociatii, articolul 12, care prevede modalitatea actuala de incetare a calitatii de asociat. 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului este formata din: 

 1 director executiv; 

 1 director adjunct; 

 1 secretar; 

 2 cenzori; 

 1 responsabil resurse umane; 

 1 consilier juridic; 

 1 contabil; 

 3 membri ai Compartimentului Proiecte; 

 5 membri ai Compartimentului Monitorizare; 

 5 membri ai Compartimentului Administrativ. 

 
 
Structura organizatorica a Asociatiei permite acesteia exercitarea drepturilor si obligatiilor stabilite 

prin Statut, precum si luarea deciziilor corecte, astfel incat sa se asigure gestiunea eficienta a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 

 
Adunarea Generala a Asociatiei 

Organul de conducere al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului este 

reprezentat de Adunarea Generala a Asociatiei, formata din toti reprezentantii unitatilor 

administrativ-teritoriale asociate, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora. 

Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generala dintre membrii sai, avand atributiile 

prevazute in Statutul Asociatiei si reprezentand Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia 

situatiilor in care se prevede expres altfel. 

 

Principalele atributii ale Adunarii Generale cu privire la activitatea proprie sunt: 

 stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale Asociatiei; 
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 aprobarea raportului de activitate prezentat Adunarii Generale de catre Consiliul 

Director pentru perioada anterioara, situatiile financiare ale Asociatiei, pentru 

exercitiul incheiat si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pentru urmatorul 

exercitiu financiar; 

 alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 

 alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori; 

 infiintarea de filiale 

 aprobarea organigramei si a politicii de personal a Asociatiei, precum si aprobarea 

constituirii, atributiilor, functionarii si organizarii aparatului tehnic al Asociatiei; 

 aprobarea contractelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 

20.000 euro; 

 modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei; 

 dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase 

dupa lichidare; 

 aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, precum si a retragerii unor membri din 

Asociatiei; 

 orice alte atributii prevazute de lege sau de Statut. 

 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖ indeplineste, 

de asemenea, o serie de atributii specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in 

baza mandatului acordat de catre asociati, astfel: 

- aprobarea strategiilor privind imbunatatirea si dezvoltare Serviciilor, a programelor de 

reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare 

existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de 

protectie a mediului, elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei; 

- coordonarea proiectarii si executiei tehnico – edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o 

conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico – sociala a 

localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu; 

- asigurarea gestionarii si administrarii Serviciilor de catre Operator pe criteria de eficienta 

economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de 

performanta a Serviciilor, stabilite prin contractual de delegare; 

- consultarea asociatiilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a 

modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor; 

- medierea conflictelor dintre utilizatori si OR; 

- monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate 

de operator prin contractual de delegare; 

- solicitarea de informatii cu privire la nivelul si calitatea Serviciilor si cu privire la modul de 

intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau private a 

unitatilor administrative – teritoriale, incredintate pentru realizarea serviciilor; 

- Invitarea Operatorului pentru audieri, in vederea reconcilierii diferendelor aparute in relatia 

cu utilizatorii; 

- aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii Contractului de 

Delegare, elaborate si prezentate de Consiliul Director; 

- stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in 

Contractul de Delegare; 
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- aprobarea modului de formare si a stabilirii preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si 

modificarea preturilor si tarifelor propuse de OR de la data la care asociatii hotarasc 

trecerea la un sistem de tarif unic; 

- monitorizarea respectarii angajamentelor asumate fata de operator prin clauzele 

contractuale stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor si aplicarea masurilor 

corective prevazute in situatia in care Operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de 

performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea Serviciilor; 

- aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului consolidat si armonizat al Serviciilor 

pentru intreaga arie de delegare, prezentate de Consiliul Director; 

- pastrarea, in conditiile legii, a confidentialitatii datelor si informatiilor economico – financiare 

privind activitatea Operatorului, altele decta cele de interes public. 

 

In ceea ce priveste relatia Asociatiei cu OR, in aplicarea criteriului „controlului similar‖, regula 

esentiala a regionalizarii, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului exercita o 

influenta decisiva asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale OR. Astfel, aceasta va fi 

consultata cu privire la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al OR, inainte de aprobarea 

acestora, autoritatile deliberative care sunt in acelasi timp si actionari ai OR avand obligatia de a 

respecta avizul Asociatiei.  

 

Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in Adunarea Generala. Hotararile in cadrul 

Adunarii Generale se vor lua in conditiile stabilite in mod expres prin Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖. Astfel, pentru adoptarea hotararilor Adunarii 

Generale a Asociatiei in exercitarea atributiilor referitoare la activitatea proprie este necesara 

prezenta a trei patrimi din numarul asociatilor si majoritatea voturilor asociatilor prezenti, exceptie 

facand hotararile adoptate in exercitarea atributiilor referitoare la:  

 coordonarea proiectarii si executiei tehnico – edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o 

conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico – sociala a 

localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu; 

 Invitarea Operatorului pentru audieri, in vederea reconcilierii diferendelor aparute in relatia 

cu utilizatorii; 

 monitorizarea respectarii angajamentelor asumate fata de operator prin clauzele 

contractuale stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor si aplicarea masurilor 

corective prevazute in situatia in care Operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de 

performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea Serviciilor; 

 pastrarea, in conditiile legii, a confidentialitatii datelor si informatiilor economico – financiare 

privind activitatea Operatorului, altele decta cele de interes public. 

 

Pentru adoptarea acestor hotarari, precum si a celor care vizeaza drepturile speciale ale 

Asociatiei, sunt necesare prezenta tuturor asociatilor / asociatilor implicati si votul favorabil a cel 

putin jumatate din numarul asociatilor / asociatilor implicati, care insumeaza cel putin doua treimi 

din numarul total al populatiei tuturor asociatilor / asociatilor implicati, fie a cel putin doua treimi din 

numarul asociatilor / asociatilor implicati care insumeaza cel putin jumatate din numarul total al 

populatiei tuturor asociatilor / asociatilor implicati.  

 

Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Adunarea Generala se convoaca pentru o 

data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima 
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convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generala este valabil intrunita indiferent de numarul 

de membri prezenti.  

 

In cazul celorlalte hotarari adoptate in exercitarea atributiilor referitoare la serviciul de alimentare 

cu apa si de canalizare, se solicita prezenta si votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum si 

majoritate obligatorii la orice convocare. 

 

Prin Statutul Asociatiei este reglementata in mod expres si situatia in care o hotarare a Adunarii 

Generale priveste in mod direct serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau bunurile care 

apartin unui anumit membru asociat, caz in care nicio hotarare nu poate fi luata fara prezenta si 

votul favorabil al reprezentantului acestuia.  

 

Consiliul Director 

Consiliul Director reprezinta organul executiv de conducere al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖ si este format din presedintele Asociatiei, care este si 

presedintele Consiliului Director, si inca doi membri numiti de Adunarea Generala a Asociatiei, pe 

o perioada de 2 ani.  

 

Componenta Consiliului Director asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a 

tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie. 

 

Consiliul Director asigura, potrivit Statutului Asociatiei, punerea in executare a hotararilor Adunarii 

Generale si exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a Asociatiei: 

 prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului 

de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al 

exercitiului financiar viitor si proiectul programelor Asociatiei; 

 incheie actele juridice in numele sip e seama Asociatiei, cu exceptia contractelor a caror 

valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 20.000 Euro; 

 asigura elaborarea strategiilor privind imbunatatirea si dezvoltare Serviciilor, a programelor 

de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare 

existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de 

protectie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale; 

 asigura elaborarea Caietului de sarcini si a Regulamentului consolidat si armonizat al 

Serviciilor pentru intreaga arie de delegare, pe care le supune spre aprobare Adunarii 

Generale; 

 indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala a 

Asociatiei. 

 

Consiliul Director se intruneste in sedinte o data la doua saptamani, sau ori de cate ori este nevoie, 

la convocarea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖, iar 

deciziile acestuia se iau in prezenta tuturor celor 3 membri, cu votul favorabil a cel putin doi dintre 

ei. 

 

Controlul financiar  

Controlul financiar intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖ este 

asigurat de o Comisie de cenzori formata din 3 (trei) membri numiti de Adunarea Generala a 

Asociatiei pentru o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii mandatului. 
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11.2 OPERATORUL REGIONAL  

Anterior declansarii procesului de regionalizare, cadrul institutional din regiunea Turda - Campia 

Turzii nu avea un caracter unitar, operatorii semnificativi de la nivelul oraselor din acest judet fiind 

organizati atat sub forma unor societati comerciale, cat si sub forma unor servicii publice in cadrul 

autoritatilor administratiei publice locale. 

 

In regiunea Turda - Campia Turzii Operatorul Regional este Compania de Apa Aries S.A. 

Aceasta societate este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, 

avand numarul de imnatriculare J12/2/03.01.2007, iar Codul Unic de Inregistrare 

20330054/03.01.2007, conform Certificatului de Inregistrare in Registrul Comertului. Sediul social 

al S.C. Compania de Apa Aries S.A. este in Municipiul Turda, str. Axente Sever nr.2, judetul Cluj. 

 
Compania de Apa Aries S.A. isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate si 

presteaza serviciul de utilitate publica prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-

edilitare aferente acestuia, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in 

baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta.  

 

Compania de Apa Aries S.A.are statut de societate comerciala a carui capital social este detinut in 

totalitate de unitati administrativ-teritoriale, se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza 

unui regulament de organizare si functionare aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Apa Vaii Ariesului. 

 

Compania de Apa Aries detine licenta ANRSC pentru serviciul public de alimentare cu apa si de 

canalizare nr. 2543/ 12.08.2013, clasa 2 - valabila pana la data de 12.08.2018 si care va fi 

reinnoita, potrivit legii.  

 

Adunarea Generala a Actionarilor 

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Companiei de Apa Aries S.A., 

putand fi ordinara sau extraordinara. Aceasta este convocata de catre Consiliul de Administratie 

sau la cererea actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social al OR, in situatia in 

care considera ca anumite probleme sunt importante pentru OR. 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 

luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent 

si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.  

 

Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare, potrivit Actului Constitutiv al OR, sunt 

urmatoarele: 

 de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului 

de Administratie si a raportului cenzorului; 

 de a hotari cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la Fondul 

IID, conform prevederilor O.U.G. nr.198/2005; 

 de a alege si revoca membrii Consiliului de Administratie; alegerea membrilor Consiliului de 

Administratie va fi facuta exclusiv din lista de persoane propuse de Asociatia de Dezvoltare 
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Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, iar revocarea poate fi hotarata numai la propunerea 

Asociatiei; 

 de a stabili, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie; 

 de a analiza si de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 

 de a aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu Cenzorul; 

 de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de a hotari asupra programului de 

activitate si a strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 

urmator; Adunarea Generala poate hotari asupra programului de activitate si a strategiei 

doar dupa ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, iar asupra bugetului pentru anul urmator doar cu 

respectarea programului de activitati si strategiei avizate conform de catre Asociatie; 

 de a hotari cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale 

OR, in conformitate cu prevederile legale; 

 de a hotari introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de 

Administratie pentru prejudiciile aduse OR, daca este cazul, doar la propunerea Asociatiei; 

 de a hotari asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa; 

 de a delibera asupra hotararilor care ii sunt supuse spre aprobare de Consiliul de 

Administratie, cu exceptia situatiei in care aceste hotarari sunt de competenta Adunarii 

Generale Extraordinare. 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine ori de cate ori este necesar a se lua 

o hotarare pentru: 

 schimbarea formei juridice a OR, cu respectarea interdictiei stabilite prin Actul Constitutiv; 

 mutarea sediului OR; 

 schimbarea obiectului de activitate al OR, cu respectarea interdictiei prevazute in mod 

expres in Actul Constitutiv al OR;  

 infiintarea de filiale, cu respectarea conditiilor prevazute in Actul Constitutiv al OR; 

 infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte 

asemenea unitati fara personalitate juridica; 

 majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni; 

 oricare alta modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, sau oricare alta hotarare pentru care este 

ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare; 

 autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa 

instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri private aflate in 

patrimoniul OR, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor OR 

la data incheierii actului juridic; 

 aprobarea clauzelor si modificarilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor, in 

conditiile legii; 

 controlul executarii obligatiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, de 

catre partile contractante. 

 

Prin Actul Constitutiv al OR sunt stabilite in mod expres conditiile pentru desfasurarea sedintelor 

Adunarilor Generale ale Companiei de Apa Aries S.A., precum si conditiile de cvorum si majoritate 

pentru adoptarea hotararilor in cadrul acestui organ de conducere al OR. Din analiza modalitatii de 

reglementare a acestui organ de conducere al OR, rezulta respectarea cerintelor agreate in cadrul 

POIM, precum si implementarea la nivelul OR a criteriului „controlului similar", concretizat, in 
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principal, prin controlul direct si influenta dominanta pe care Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Vaii Ariesului le exercita, in baza mandatului primit de la asociati, cu privire la 

deciziile strategice si/sau semnificative ale OR. 

 

Consiliul de Administratie 

Administrarea S.C. Compania de Apa Aries S.A. este asigurata de Consiliul de Administratie 

constituit dintr-un numar de 9 administratori. 

 

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si / sau revocati exclusiv printr-o hotarare a 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la propunerea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Apa Vaii Ariesului, care va prezenta in acest scop Adunarii Generale, cu cel putin 30 de  zile 

inainte de expirarea mandatului administratorilor in functie, o lista cu persoanele din randul carora 

Adunarea Generala va alege membrii Consiliului de Administratie.  

 

De asemenea, in cazul aparitiei unui loc vacant in Consiliul de Administratie, se va proceda la 

numirea unui administrator succesor provizoriu, care va fi ales exclusiv dintr-o lista ce va fi 

prezentata in acest scop de Asociatie, la cererea Consiliului de Administratie care constata 

vacanta. Ulterior, Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

in vederea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru perioada de timp ramasa 

din mandatul administratorului inlocuit.  

 

Instituirea prin Actul Constitutiv al OR a obligatiei de numire a membrilor Consiliului de 

Administratie in functie de lista propusa de Asociatie constituie o aplicare a criteriului „controlului 

similar‖ in baza caruia Asociatia exercita asupra OR o influenta dominanta asupra tuturor deciziilor 

strategice si/sau semnificative ale OR. 

 

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de 

Administratie pot fi realesi pentru cel mult doua mandate. 

 

Consiliul de Administratie se intruneste, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie 

sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General, sau ori de cate ori este 

necesar, dar cel putin o data pe luna, fie prin prezenta personala la sediul Societatii, fie prin 

intermediul teleconferintei sau vide - oconferintei. 

 

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al OR, avand puteri depline cu privire la conducerea si 

administrarea Companiei de Apa Aries S.A., cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de 

activitate si atributiilor expres prevazute ca fiind de competenta Adunarii Generale. 

Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: 

 aproba nivelul salariilor; 

 aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al OR (care cuprinde si organigrama 

acestuia), dupa ce a obtinut avizul conform favorabil al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Vaii Ariesului asupra acestuia; 

 stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile OR; 

 elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilesc drepturile si 

responsabilitatile ce revin personalului din cadrul OR; 
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 prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 4 luni de la incheierea 

exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea OR, bilantul si contul de profit si 

pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul 

urmator; pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al 

strategiei si al bugetului pe anul urmator Consiliul de Administratie va solicita avizul 

conform prealabil al Asociatiei asupra acestor proiecte; 

 promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor; 

 aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului OR; 

 numeste Directorul General; 

 propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este 

necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati; 

 exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala a OR; 

 rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in 

conformitate cu Actul Constitutiv al OR. 

 

Directorul General 

In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Administratie va delega conducerea OR unui Director 

General. Directorul General va fi raspunzator de administrarea operativa curenta a OR si alte 

responsabilitati similare care ii sunt delegate de Consiliul de Administratie periodic, desfasurandu-

si activitatea in baza unui Contract de performanta, al carui continut si modificare vor trebui aduse 

la cunostinta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului.  

Directorul General indeplineste, in principal, urmatoarele atributii: 

 sa exercite administrarea generala a OR, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si 

imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie; 

 sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie; 

 sa ceara convocarea Adunarii Generale; 

 sa numeasca si sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, cu exceptia 

directorilor de departamente numiti de Consiliul de Administratie, precum si sa exercite 

autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor 

interne aprobate de Consiliul de Administratie; 

 sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor 

serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a 

actiunilor incredintate OR; 

 alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, precum si 

atributiile stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare in vigoare la nivelul OR. 

 

Controlul financiar al activitatii OR 

Controlul financiar al Companiei de Apa Aries S.A. este asigurat de un auditor financiar extern. 

11.3 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

In calitate de beneficiar a doua proiecte finantate prin POS Mediu, Compania de Apa Aries S.A. 

are deja in structura organizatorica o unitate de implementare a proiectului. In baza experientei 

anterioare de accesare si utilizare a fondurilor europene operatorul regional este structurat pentru 

a permite alocarea de resurse umane in vederea gestionarii de proiecte UE.  
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Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) a fost infiintata in 2010. Initial, UIP era structurata 

pe 5 compartimente si avea in componenta 15 membri. Spre sfarsitul perioadei de implementare 

2007 – 2013 UIP a fost restructurata astfel incat sa fie pregatita pentru noul ciclu de programare 

2014 – 2020. 

 

Prin decizia Directorului General nr. 406 din 05.05.2017, Operatorul a infiintat Unitatea de 

Implementare a Proiectului pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a carei componenta 

este: 

- Sef UIP (1) 

- Consilier juridic (1) 

- Contabil (1) 

- Ofiter financiar (2) 

- Secretar (1) 

- Ofiter comunicare (1) 

- Ofiter nereguli si calitate (1) 

- Expert achizitii (1) 

- Coordonator contracte (5). 

 

Decizia de infiintare a UIP si CV-urile si fisele de post ale membrilor acestui departament sunt 

anexate raportului de analiza institutionala. 

 

UIP indeplineste urmatoarele atributii: 

 Solicita si urmareste obtinerea avizelor necesare aprobarii si autorizarii fiecarei lucari de 

investitii aferente proiectului; 

 Participa la avizarea si promovarea documentatiilor tehnice ale proiectului; 

 Analizeaza studiile pentru lucrarile de investitii ale proiectului si pregateste documentatiile 

tehnice pentru licitatii; 

 Planifica si asigura achizitionarea serviciilor, lucrarilor si bunurilor, cu respectarea legislatiei 

nationale in vigoare; 

 Planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin proiecte; 

 Coordoneaza si monitorizeaza implementarea proiectelor;  

 Supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractori a obligatiilor asumate in 

conformitate cu termenii de referinta; 

 Atesta realitatea serviciilor mentionate in facturile emise de contractori, si ulterior 

efectuarea platii catre acestia; 

 Participa la receptia preliminara si finala a lucrarilor de investitii ale proiectului; 

 Asigura evidenta contabila a operatiunilor aferente proiectului; 

 Intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectelor, 

conform procedurilor aprobate; 

 Asigura implementarea corespunzatoare a activitatilor de informare si publicitate a 

proiectelor implementate; 

 Asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii proiectelor cu  

AM; 

 Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale ale OR, cu proiectantii si consultantii, 

pentru realizarea proiectului; 

 Asigura arhivarea si pastrarea in siguranta a documentelor si datelor computerizate; 

 Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor de lucru specifice; 
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 Indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a 

proiectelor. 

11.4 DELEGAREA SERVICIULUI 

Delegarea managementului serviciilor este fundamentul organizarii institutionale si operationale a 

gestionarii serviciului de apa si de canalizare si este destinata sa:  

 ofere o relatie echilibrata intre autoritatile locale si operatorul regional;  

 concentreze contractul de delegare pentru pregatirea, finantarea si executarea planului de 

investitii ca baza pentru intarirea performantei operatorului;  

 conduca aspectele cheie pentru o gestionare eficienta, dinamica si durabila a sistemului de 

apa si de canalizare, in special in ceea ce priveste: sistemul de management al 

patrimoniului si de provizionare financiara si sistemul tarifar.  

Legislatia stabileste o serie de reguli privind delegarea, astfel: 

 contractul de delegare se incheie in forma scrisa intre UAT / ADI si un operator licentiat; 

 operatorul actioneaza pe riscul si raspunderea sa si are dreptul si obligatia de a furniza / 

presta integral serviciul de utilitate publica ori, dupa caz, numai unele activitati specifice 

acestuia; 

 operatorul are dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-

edilitara aferenta serviciului. 

Aceste prevederi sunt respectate pentru prezentul proiect. Astfel, conform Statutului ADI „Apa Vaii 

Ariesului‖, modalitatea de gestiune a Serviciului este gestiunea delegata, care se realizeaza in 

baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit in mod direct, conform prevederilor art. 31 din 

Legea nr. 51/2006 si ale art. 22 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, Operatorului Regional Compania de Apa Aries, al carui capital social este detinut 

integral de UAT-uri membre ale ADI „Apa Vaii Ariesului‖.  

 
Legea nr. 51/2006 prevede posibilitatea atribuirii in mod direct a Contractului de Delegare, cu 

respectarea urmatoarelor conditii cumulative: 

 unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu 

obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de actionari/asociati ai 

operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-

teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii 

generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o 

influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului 

regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita 

asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe; 

 operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv 

activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii 

nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor 

administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale 

care i-a delegat gestiunea serviciului; 

 capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este detinut in totalitate de 

unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-
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teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 

regional/operatorului este exclusa. 

In regiunea Turda – Campia Turzii, contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare a fost incheiat in data de 21.09.2007 intre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖ si Compania de Apa Aries. Atribuirea directa a delegarii s-a 

realizat cu respectarea regulilor „in house‖, adica indeplinirea criteriilor: controlului similar, activitatii 

exclusive si capitalului integral public. 

 

Criteriul „controlului similar‖ se caracterizeaza prin: realizarea gestiunii pe baza  caietelor de 

sarcini si a regulamentului serviciului; numirea si revocarea conducerii OR; aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al OR; aprobarea bugetului anual al OR etc. Astfel, 

controlul asupra OR este exercitat in comun de mai multe unitati administrativ-teritoriale, prin 

intermediul ADI, conform cadrului institutional stabilit prin Actul Constitutiv al OR si prin Contractul 

de Delegare. Intre S.C. Compania de Apa Aries S.A. si „ADI‖ APA VAII ARIESULUI exista 

prevazute aceste relatii institutionale de control. 

Criteriul „activitatii exclusive‖ se regaseste in Actul Constitutiv al OR cu referire la obiectul de 
activitate al acestuia si in Contractul de Delegare cu privire la serviciul a carui gestiune este 
delegata si care constituie activitatea exclusiva a OR S.C. Compania de Apa Aries S.A..  
 

Criteriul „capitalului integral public‖ se refera la capitalul public al OR si are la baza obligatia 

asumata de unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI si actionare ale OR ca acesta are 

capital integral public si va ramane integral public pe toata durata Contractului de Delegare, chiar 

si in cazul majorarii capitalului social. 

 

Contractul de Delegare a gestiunii a fost incheiat ca urmare a exprimarii acordului de vointa de 

catre mai multe unitati administrative – teritoriale din regiunea Turda – Campia Turzii, consemnat 

prin hotararile de consiliu local emise de acestea. Este vorba despre: Turda, Campia Turzii, 

Calarasi, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Sandulesti, Tritenii de Jos, Viisoara, Ciurila, 

Ploscos. 

 

Prin acest Contract, Companiei de Apa Aries S.A. ii sunt conferite de catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara ADI „Apa Vaii Ariesului‖ dreptul exclusiv de a furniza serviciul de alimentare cu 

apa si de canalizare pe raza de competenta teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, 

precum si concesiunea exclusiva asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare 

cu apa si de canalizare aferente serviciului. 

 
Contractul de Delegare a gestiunii este incheiat pentru o perioada de 25 de ani de la data intrarii 

sale in vigoare. Contractul de delegare a fost incheiat in data de 21.09.2007. 

11.5 PLANUL TARIFAR 

Conform Statutului ADI „Apa Vaii Ariesului‖, interesul comun al membrilor ADI consta in protejarea 

interesului general al locuitorilor de pe raza UAT-urilor pentru imbunatatirea calitatii Serviciului, in 

conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul 

„poluatorul plateste‖, atingerea si respectarea standardelor europene pentru protectia mediului, 
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precum si cresterea de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura 

tehnico-edilitare aferenta Serviciului.  

 

Din punctul de vedere al politicii tarifare, printre atributiile Adunarii Generale a ADI „Apa Vaii 
Ariesului‖ se numara si: 

 aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in 

contractul de delegare; 

 aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de Operator de la 

data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic. 

 
Totodata, in ceea ce priveste politica tarifara, asociatii au convenit ca fiecare autoritate deliberativa 

va aproba tarifele care vor fi aplicate de catre Operator pentru furnizarea Serviciului, conform 

politicii tarifare stabilite de Asociatie si dupa consultari prealabile in cadrul acesteia. Tarifele vor fi 

stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare. 

 

Preturile si tarifele practicate de catre Compania de Apa Aries S.A. au fost stabilite pe baza 
principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatilor (costuri de operare, costuri de intretinere 
si reparatii, costuri financiare, redeventa, realizarea de investitii si reparatii capitale, plata 
serviciului datoriei aferente creditelor contractate, profit, care urmeaza a fi integral folosit pentru 
dezvoltare), sa descurajeze risipa si consumul in exces si sa fie stabilite tinand cont de gradul de 
suportabilitate al utilizatorilor. 
 
Operatorul va incasa toate veniturile rezultate din aplicarea preturilor si tarifelor catre utilizatorii 

serviciilor, precum si toate veniturile rezultate din lucrarile de instalare si, daca este cazul, 

intretinere a contoarelor, prestari executate pentru terti, lucrari care sunt facute pe cheltuiala 

utilizatorilor in conditiile legii, precum si costurile si penalitatile legate de intreruperea si reluarea 

serviciilor. 

 
Prin acceptarea si semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare, consiliile locale ale unitatilor administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitare „Apa Vaii Ariesului‖ accepta acest mecanism de tarifare, cu mentiunea 
ca acceptarea mecanismului de tarifare reprezinta automat si hotararea de aprobare a tarifelor 
viitoare pe care OR le va aplica. 
 
Planul de evolutie tarifara al proiectului este prezentat in urmatorul tabel. 
 
Tabel 11.5-1 Pan de evolutie tarifara pentru perioada 2017-2023 
 
 

Evolutia tarifelor pentru proiect 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aria de deservire a Operatorului Compania de Apa Aries S.A. 

A Tarif mediu propus pentru clientii casnici 

        
1 Furnizare apa potabila EUR/m3 0.782 0.860 0.946 1.014 1.164 1.234 1.247 

2 Colectare ape uzate EUR/m3 0.747 0.822 0.904 0.962 1.039 1.079 1.085 

B Tarif mediu propus pentru clientii comerciali 

        
1 Furnizare apa potabila EUR/m3 0.782 0.860 0.946 1.014 1.164 1.234 1.247 

2 Colectare ape uzate EUR/m3 0.747 0.822 0.904 0.962 1.039 1.079 1.085 
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11.6 CONCLUZII 

In ceea ce priveste Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖, din analiza 
documentelor constitutive ale acesteia rezulta ca aceasta indeplineste cerintele agreate in cadrul 
POIM, precum si prevederile legale in vigoare, avand capacitatea indeplinirii, la nivelul unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, a scopului in vederea caruia a fost constituita si a realizarii 
obiectivelor stabilite in sarcina sa prin Statutul Asociatiei.  
 

Structura organizatorica a Asociatiei permite acesteia exercitarea drepturilor si obligatiilor stabilite 

prin Statut, precum si luarea deciziilor corecte, astfel incat sa se asigure gestiunea eficienta a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 

 

Operatorul Regional, Compania de Apa Aries S.A., este constituit in conformitate cu cerintele 

agreate in cadrul POIM si cu prevederile legale in vigoare. Capacitatea de implementare a viitorului 

proiect de investitii este asigurata la nivelul OR prin intermediul Unitatii de Implementare a 

Proiectului (UIP), aflata in subordinea Directorului General, cu experienta in derularea de proiecte 

finantate prin fonduri UE. 

 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a fost incheiat 

in data de 21.09.2007 intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului‖, in numele 

si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au impreuna calitatea de Autoritate 

Deleganta, si Compania de Apa Aries S.A., in calitate de Operator / Delegat. 

 

Contractul de Delegare este incheiat in conformitate cu cerintele POIM si cu prevederile legale in 

vigoare, si asigura baza organizarii operationale si institutionale a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat in regiunea Turda – Campia Turzii. 

 
 



 
 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 903 / 1110 

 
 

12. REZULTATELE  EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

12.1 CONTRIBUITIA PROIECTULUI LA ATINGEREA OBIECTIVELOR POLITICII DE 
MEDIU, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SCHIMBĂRILE   CLIMATICE 

 
La faza de dezvoltare a proiectului s-a avut in vedere contributia la atingerea obiectivelor identificate in 

documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel national, inclusiv  in ceea ce priveste 

schimbarile climatice, respectiv: dupa cum urmeaza:  

 POIM  

 Tratatul de aderare 

 Planul de management  al Bazinului Hidrografic Mures 

 Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse 

de carbon pentru perioada 2016-2030 si  Planul national de actiune pentru  implementarea 

Strategiei  (2016-2020). 

12.1.1 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POIM si a Tratatului de aderare 

Proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin Axa Prioritara AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor‖,  Obiectivul Specific 3.2  

―Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare 

a alimentarii cu apa potabila a populatiei‖ din cadrul POIM. 

Nevoile de dezvoltare stabilite prin AP3 urmaresc indeplinirea cerintelor acquis-ului comunitar in 

domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate, avand in vedere obligatiile 

ce rezulta din Tratatul de Aderare: 

 ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru 

toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. pana in anul 2018  

 serviciul public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si 

protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori, pana in anul 2015. 

Corelat cu perioadele de tranzitie in vederea conformarii stabilite de Tratatul de Aderare,  investitiile 

propuse prin proiect contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii 

cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund Directivei nr. 98/83/CE privind 

calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea 

apelor uzate, pentru care România a primit perioade de tranzitie in vederea conformarii.  

Luand in considerare lista de investitii prioritare propuse prin Master Planului actualizat,  in 

conformitate cu cele mentionate anterior, prin proiect se propun urmatoarele tipuri de investitii: 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei  potabile, cresterea sigurantei  in alimentare 

si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea  si extinderea sistemelor de transport si distributie  a apei; 

 Dezvoltarea si inbunatatirea infrastructuriii sistemelor de centralizate de alimentare cu apa  in 

localitatile urbane si rurale. 
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 Construirea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in aglomerarile cu 

peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare prin 

achizitionarea unei instalatii de compostare namol. 

 

Realizarea obiectivelor sunt in stransa legatura cu situatia sistemului existent,  analiza de optiuni 

tehnico-economica, in contextul conformarii cu prevederile Directivei 91/271/EEC art. 3, 4 si 5 privind 

colectarea si epurarea apelor uzate urbane reziduale si a Directivei 98/83/EC/1998 privind calitatea 

apei pentru consumul uman. 

Selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea urmatoarelor 

criterii (constrangeri): 

 Situatia existenta, tinand cont si de implementarea investitiilor propuse in  Faza 1 2007-2013 

prin POS Mediu; 

 Cerintele de conformare 

 Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului si a legislatiei in vigoare in 

materie de aspecte institutionale si achizitii publice. 

Alimentarea cu apa potabila 

In domeniul apei destinate consumul uman, prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, 
precum si ale anexei I partile B si C ale Directivei 98/83/CE, obligatiile de conformare sunt prezentate 
sumar in tabelul urmator: 
 

Date de referinta 

Parametri de conformare 

Localitati < 10.000 locuitori  
Localitati 10.000 – 100.000 

locuitori 

31 decembrie 2015 
amoniu, nitrati, turbiditate, 

aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide 

amoniu, nitrati, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu, pesticide si 

mangan 

 
De asemenea, obligatia de conformare la prevederile Directivei 98/83/CE se aplica pentru orice 

comunitate de minim 50 de persoane.  

Pentru asigurarea  conformarii cu obiectivele privind apa potabila, au fost stabilite 2 sisteme de 

alimentare cu apa care vor fi deservite de sursele si infrastructura de apa existente si conforme si 

infrastructura propusa prin proiect. 

Astfel, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apa se asigura  o crestere a  gradului de  

conectare la infrastructura centralizata de alimentare cu apa potabila, in zona proiectului de la 85% 

(2017) la 100% (2023) 

Prin proiect se realizeaza alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor din zona proiectului care 

au peste 50 de locuitori, asigurandu-se  conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE.  

Pentru a asigura alimentarea cu apa a localitatilor prin proiect la  standardele de calitate prevazute de 

Directiva, prin proiect se propune realizarea urmatoarelor Investitii: 

 reabilitarea unor surse existente de apa care vor deservi localitatile din Regiunea Turda-
Campia Turzii: Sursa Turda Veche, Sursa Varianta (Turda), Sursa Calarasi (Campia 
Turzii) si Sursa Poiana (Campia Turzii);  

 statii de tratare si clorinare aferente surselor reabilitate prin proiect;     
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 statii de pompare si rezervoare; 

 aductiuni care sa asigure transportul apei in localitatile deservite de system; 

 extindere si reabilitare retele de distributie apa potabila; 

 bransamente, hidranti. 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE 

In urma negocierilor in Capitolul 22 - Mediu, România are anumite angajamente, care implica 
investitii substantiale in sectorul de apa si apa uzata.  In conformitate cu Tratatul de Aderare, 
Romaniei i-a fost acordata o perioada de tranzitie pentru conformarea cu  Directiva 
91/271/CEE privind epurarea apelor urbane reziduale, modificata de Directiva 98/15/EC.   

Directiva nr. 91/271/CCE, a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de 
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.   

In vederea asigurarii implementarii Directivei privind epurarea apelor urbane reziduale, prin 
Anexa nr 1 la HG nr 188/2002 - Norma tehnica privind colectarea, epurarea si evacuarea 
apelor uzate urbane ( NTPA 011) - a fost intocmit Planul de actiune privind colectarea, 
epurarea si evacuarea apelor uzate urbane prin care se stabilesc obiectivele si  termenele de 
conformare cu prevederile Directivei, corelat cu  prevederile Tratatului de aderare.   

Ca urmare a negocierilor pentru aderare, avand in vedere asezarea geografica a României in 
cadrul bazinului Dunarii si al Marii Negre si luând in considerare necesitatea protejarii mediului 
in aceste zone,  România declara intregul sau teritoriu ca zona sensibila si in consecinta toate 
aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. trebuie sa fie dotate cu statii de epurare a apelor uzate 
care furnizeaza un nivel avansat de tratare.  

Astfel, aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, dupa cum 
urmeaza: 

 Pana la 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 10000 l.e.  

 Pana la 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2000 – 10000  
l.e.  

Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca, inainte de a fi 
evacuate in receptorii naturali, sa fie supuse unei epurari corespunzatoare, si anume:  

 epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 
10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015;  

 epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse 
intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018.  

Obiectivele planului de actiune sunt:   

 asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si a statiilor 
de epurare a apelor uzate urbane;   

 protejarea populatiei si a mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate 
urbane si industriale.   

La stabilirea investitiilor propuse prin proiect s-au avut in vedere obiectivele si termenele de 
conformare stabilite prin planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor 
uzate urbane. 

Astfel, luand in considerare lista de investitii prioritare  aprobate la  nivel judetean in baza 
Master Planului actualizat si avand in vedere masurile de reducere a poluarii  si atingerii starii 
bune a cursurilor de apa prevazute de planurile de management Somes Tisa si Crisuri, in 
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scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei 91/271/CEE) si cu Planul de actiune  si 
termenele de conformare prevazute de TA, prin proiect s-a identificat necesarul de investitii 
necesare in dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,  dupa cum urmeaza: 

 Construirea/reabilitarea retelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in 

aglomerarile cu peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare; 

La stabilirea investitiilor s-au avut in vedere, in conformitate cu HG nr 188/2002, modificata si 
completata prin HG nr. 352/2005, urmatoarele cerinte privind colectarea si epurarea:   

Colectare: 

La dimensionarea sistemului de colectarea s-au avut in vedere volumul si caracteristicile 
apelor uzate urbane;   

 reducerea si  prevenirea pierderilor;   

 limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice 
neobisnuite 

 colectarea apelor uzate menajere si industriale in retelele de canalizare ale localitatilor se 
realizeaza in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la hotarâre - Normativ privind conditiile de 
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de 
epurare (HG nr. 352/2005, NTPA-002/2002).   

Investitiile propuse contribuie la realizarea obiectivelor TA si Planului de actiune  pentru 
implementarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate in  zonele de aglomerari 
umane cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. ce are ca termen 31 decembrie 2018 si completarea 
sistemelor de canalizare  in aglomerarile  cu mai mult de 10000 l.e, unde in scopul asigurarii 
conformarii cu prevederile Directivei.  

Nivelul de colectare a încărcării organice biodegradabile din aglomerari cu peste 10.000 l.e., 
respectiv intre 2.000-10.000 l.e. se va imbunatați prin implementarea proiectului, realizandu-se 
o crestere a nivelului de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect de la 84% la 95% 
(anul 2023)   

Epurare 

Apele uzate colectate vor fi epurate in cadrul statiilor  de epurare existente si statiile de epurare 
realizate prin proiect.  

In scopul asigurarii necesarului de conformare cu prevederile Directivei, privind calitatea apelor 
epurate si termenele de conformare, prin proiect  aderare prin proiect se propuene extinderea 
a 2 statii de epurare.  

 Cluster/Aglomerare Incarcare 
ape uzate 

Grad de 
epurare 

SEAU care 
deserveste 
Cluster/ 
Aglomerar
e 

Capacitate 
SEAU 

Nivelul de 
epurare 

Emisa
r 

Cluster  Turda 
Aglomerarea Turda 
Aglomerarea Campia 
Turzii 
Aglomerarea Tureni 
Aglomerarea Aiton 
Aglomerarea Calarasi 
 

106429 
l.e.   

100% SEAU   Ca
mpia Turzii 
(existenta) 

110000 l.e Epurare 
avansata  

cu 
eliminarea 
azotului si 
fosforului 

Raul 
Aries 

Localitatile Luncani si 
Gligoresti  

2519 l.e 100% SEAU  Lun
cani 

2600 l.e Epurare 
avansata  

Raul 
Aries 
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(fac parte din Aglomerarea 
Campia Turzii, dar  
nu fac parte din Clusterul 
Turda) 

(extindere 
capacitate  
prin 
proiect) 

cu 
eliminarea 
azotului si 
fosforului 

Aglomerarea Tritenii de 
Jos 

2794 l.e 100% SEAU  Trit
eni 
(extindere 
capacitate 
prin 
proiect) 

2800 l.e Epurare 
avansata  

cu 
eliminarea 
azotului si 
fosforului 

Raul 
Tritul 

Deoarece intregul teritoriu al României este desemnat ca zona sensibila, prin proiect s-a  
asigurat colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la 
nivel de treapta tertiara, pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in 
receptorii naturali.   

Astfel, avand in vedere temenele de conformare stabilite prin TA, respectiv 31 decembrie 
2018,  atat SEAU existenta Campia Turzii  cat si SEAU realizate prin proiect Luncani si Tritenii 
de Jos vor asigura epurarea tertiata a apelor uzate, respectiv  epurarea biologica si 
indepartarea azotului si fosforului, in conformitate cu indicatorii stabiliti de Administratia 
Bazinala Mures prin Avizul de Gospodarirea apelor nr 226/22.07.2016. 

Apele uzate urbane epurate vor fi descarcate in emisari de suprafata si vor corespunde 
cerintelor de calitate prevazute in Tabelul 2 – Anexa I a Directivei, pentru parametrii: materii în 
suspensie, substanţe organice (CBO5, CCO-Cr),  azot total şi fosfor total, respectiv 
parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 352/2005 ( NTPA-011 și NTPA – 001).  

Incarcarea apelor epurate descarcate in emisarii de suprafata este prezentata in sectiunea 
12.1.2. 

In faza de operare a statiilor de epurare din aria de operare Operatorul va asigura 
automonitorizarea calitativa a apelor uzate, la intrarea in statie, pe fiecare treapta de epurare si 
inainte de evacuarea apelor epurate in receptorii naturali. 

Prin  realizarea investitiilor propuse prin proiect  se contribuie la realizarea obiectivelor stabilite 
prin Tratatul de Adeare si  Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor 
uzate urbane,  respectiv colectarea si  epurarea apelor uzate  urbane pentru  aglomerarile mai 
mari de 2000 l.e. 

Tabelul privind conformitatea aglomerarilor cu Directiva privind tratarea apelor urbane 
reziduale (Directiva nr 91/271/CEE) este prezentat in anexa  la studiul de fezabilitate si in  
Apendicele 3 al Cererii de Finantare. 

12.1.2 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor Planului de management al 
Bazinului Hidrografic Mures 

Investitiile propuse prin proiect sunt amplasate in aria BH Mures.  

Cursurile de apa de suprfata care sunt localizate in aria proiectului sunt urmatoarele: Aries (Ariesul Mare, 
sector confluenta Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), Hasdate, 
Plaiesti, Badeni, Sandulesti, Valea Racilor, Valea Sarata, Paraul Florilor, Valea Larga (Horgosul de Jos), 
Racosa, Tritul, Valea Lata, Grind, Valea Odaii Betea si Corabia.  

Apele epurate in cadul statiilor de epurare din aria proiectului vor fi descarcate in urmatoarele corpuri de 
apa de suprafata:  

 SEAU Campia Turzii –Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti 
(localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5, 

 SEAU Luncani- Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti (localitatea 
Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5, 
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 SEAU Tritenii de Jos- Corpul de apa Raul Tritul cod; RORW4.1.81.3 7.1_B1 

In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identfica corpul de apa subterana 
freatica ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries. Prin proiect se vor reabilita 4 surse de apa subterana 
care se vor alimenta din acest corp de apa: Turda Veche, Turda Varianta, Calarasi si Poiana. 

12.1.2.1 Caracterizarea corpurilor de apa din BH Mures 

Bazinul hidrografic Mures, este situat in partea centrala si de vest a Romaniei si izvoraste din Carpatii 
Orientali (Depresiunea Giurgeului), Muntii Hasmasul Mare si se invecineaza cu bazinele/spatiile 
hidrografice: Siret, Olt, Jiu, Banat, Crisuri si Somes-Tisa. 

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Mures cuprinde teritoriul a 12 judete, respectiv: 
Alba, Arad, Bihor (fara localitati), Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras- Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, 
Mures, Sibiu, Timis (fara localitati). 

Populatia totala este de circa 1937130 locuitori (conform recensamantului din 2011), densitatea populatiei 
fiind de 68,4 locuitori/km2. Principalele aglomerari urbane sunt Targu Mures, Arad, Tarnaveni, Medias, 
Turda, Deva, Hunedoara, Sighisoara, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sovata, Campia Turzii, Copsa Mica. 

Hidrografie  

Suprafata totala a bazinului hidrografic (inclusiv canalul Ier), conform ArcGIS, este de 28418 km2 
(confrom Atlasului cadastral al apelor din Romania, suprafata este de 28310 km2), reprezentand o 
pondere de 11,97% din suprafata tarii. 

Reteaua hidrografica cuprinde un numar de 798 de cursuri de apa cadastrate, cu o lungime totala de 
10861 km si o densitate medie de 0,39 km/ km2. Dintre acestea, 711 cursuri de apa au indeplinit criteriile 
pentru a fi analizate in cadrul Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mures. 

Relief 

Relieful bazinului hidrografic Mures este caracterizat de urmatoarele forme geomorfologice: I Unitatea 
Carpatica montana; II Unitatea Podisului Transilvaniei (include zona proiectului); III Unitatea Piemontana; 
IV Unitatea de Campie 

Utilizarea terenului 

Modul de utilizare a terenului bazinului hidrografic Mures este influentat de conditiile fizico-geografice, cat 
si de factorii antropici, si prezinta urmatoarea distributie (conform Proiectului Corine Land Cover): areale 
antropice (zone construite) – 4,24%; zone agricole – 37,73%; paduri si zone seminaturale – 57,76%; 
zone umede si rauri - 0,27%. 

Formatiunile geologice din bazinul hidrografic Mures sunt foarte variate din punct de vedere petrografic, 
in functie de relief. Din punct de vedere geologic, arealul bazinului hidrografic este caracterizat de 
urmatoarele tipuri: silicios (zona proiectului) si calcaros. 

Resurse de apa 

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mures, resursele totale de apa de suprafata 
din bazinul hidrografic Mures insumeaza cca. 5876,3 mil. mc/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 
1054,07 mil. mc/an. Acestea reprezinta cca. 88,9% din totalul resurselor si sunt formate in principal de 
raurile Mures, Tarnave, Aries, Strei, Cerna si afluentii acestora. 

In bazinul hidrografic Mures resursele subterane sunt estimate la 463,546 mil. m3/an, din care 297,479 
mil. m3/an provin din surse freatice si 166,067 mil. m3/an din surse de adancime. 

Raportata la populatia bazinului, resursa specifica utilizabila este de 544,14 m3/loc/an, iar resursa 
specifica calculata la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifreaza la 3033,5 m3/loc/an. 

Resursele de apa cantonate in arealul hidrografic Mures pot fi considerate cu resurse suficiente de apa, 
dar neuniform distribuite in timp si spatiu.  

Debitul mediu multianual pentru Raul Aries (sectiunea Turda) este de  25,63 m3/s. 
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12.1.2.1.1 Caracterizarea corpurilor de apa de suprafata 

In bazinul hidrografic Mures exista 758 rauri (inclusiv canalul Ier) cu suprafete ale bazinului hidrografic 
mai mari de 10 kmp si 17 lacuri (inclusiv iazuri) cu suprafata mai mare de 50 ha.  Raul Mures izvoraste 
din Carpatii Orientali (Depresiunea Giurgeului), Muntii Hasmasul Mare iar suprafata bazinului hidrografic 
(inclusiv canalul Ier) este de 28310 km2, reprezentand 11,7% din suprafata tarii.  Muresul este cel mai 
lung dintre raurile interioare ale tarii, avand in Romania o lungime de 761 km, din care 21 km sunt granita 
comuna cu Ungaria. In Ungaria, lungimea sa este de 28 km, pana la  confluenta cu raul Tisa. 

Afluentii principali ai raului Mures sunt:  

 Gurghiu: L(ungime) = 53 km; S(uprafaŃa) = 563 km2 

 Aries: L = 166 km; S = 3005 km2; 

 Niraj: L = 82 km; S = 651 km2 

 Tarnave: L = 246 km; S = 6253 km2, rezultata din unirea Tarnavei Mici (L = 196 km; S = 2071 
km2) cu Tarnava Mare (L = 223 km; S = 3666 km2); 

 Ampoi: L = 57 Km; S = 576 km2 

 Sebes: L = 96 km; S = 1304 km2 

 Strei: L = 93 km; S = 1983 km2 

Aportul celor mai importanti afluenti ai Muresului in sectiunea lor de confluenta, reprezentat de debitul 
mediu multianual, este urmatorul: 

 pentru raul Aries debitul este de 25,6 m3/s (807,3 mil. m3/an), reprezentand 13% din valoarea 
debitului Muresului in sectiunea Nadlac 

 pentru raul Tarnave debitul este de 26,8 m3/s (845,1 mil. m3/an), reprezentand 14,4% din 
valoarea debitului Muresului in sectTiunea Nadlac 

 pentru raul Strei debitul este de 27,8 m3/s (876,7 mil. m3/an), reprezentand 14,9% din valoarea 
debitului Muresului in sectiunea Nadlac 

Cea mai mare parte a scurgerii medii lunare din timpul unui an se produce primavara, in lunile III - V, (37 - 
47%). Vara (VI - VIII) se produce 21 - 31% din scurgerea anuala, toamna (IX - XI) 11 - 18%, iar iarna (XII 
- III) intre 10 -23% din scurgerea anuala. 

Reteaua hidrografica din cadrul bazinului hidrografic Mures are densitatea strans legata de zonalitatea 
verticala a conditiilor fizico-geografice. Reteaua de rauri cu densitate mica, sub 0,3 km/km2, corespunde 
regiunilor de campie si dealuri, iar cea cu densitate mare corespunde regiunilor muntoase, unde creste 
pana la 1-1,20 km/km2. Repartitia densitatii retelei de rauri sufera datorita influentei conditiilor locale. 

In cadrul Planului  de management s-a realizat identificarea presiunilor potential semnificative acupra 
corpurilor de apa de suprafata, in conformitate cu cerintele Directivei Cadru Apa. Astfel, s-au  considera 
presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de 
apa studiat: presiuni punctiforme, presiuni difuze, alterari hidromorfologice (inclusiv prelevari de apa), 
presiuni cantitative pentru apele subterane, alte presiuni antropice, presiuni necunoscute, etc. 

Obiectivele de mediu sunt reprezentate, in principal, de atingerea starii bune, nedeteriorarea starii, 
impiedicarea tendintei crescatoare semnificative si durabile a poluarii apei subterane si atingerea 
obiectivelor DCA pentru zonele protejate. 

Presiunile semnificative asupra corpurilor de apa de suprafata 

Stabilirea presiunilor semnificative s-a realizat astfel:  

 daca obiectivele de mediu ale corpului de apa au fost atinse, nu sunt identificate presiuni 
semnificative;  

 daca obiectivele de mediu nu au fost atinse, presiunile semnificative s-au stabilit pe baza 
corelatiei intre presiunile potential semificative si fiecare element de calitate pentru care s-a 
produs neatingerea obiectivelor de mediu; in situatia in care stabilirea aceastei corelatii a avut un 
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grad mare de incertitudine, atunci toate presiunile potential semnificative au fost considerate 
presiuni semnificative, iar daca pe corpul de apa nu a fost identificata nicio presiune, atunci s-a 
apreciat existenta unei presiuni semnificative necunoscute. 

In cadrul Planului de management al BH Mures au fost identificate urmatoarele surse de poluare 
semnificative:  

 Surse punctiforme de poluare semnificative: 

 Aglomerarile umane ce au peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) care au sisteme de colectare a 
apelor uzate cu sau fara statii de epurare si care evacueaza in resursele de apa; de asemenea, 
aglomerarile <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme daca au sistem de 
canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, 
aglomerarile umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta si epura 
amestecul de ape uzate si ape pluviale in perioadele cu ploi intense; 

 Industria:  instalatiile care intra sub incidenta Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industrial, 
unitatile care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare peste 
limitele legislatiei in vigoare; alte unitati care evacueaza in resursele de apa si care nu se 
conformeaza legislatiei in vigoare privind factorul de mediu apa  

 Agricultura: Fermele zootehnice care intra sub incidenta Directivei 2010/75/CEE privind emisiile 
industriale, Fermele care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare 
peste limitele legislatiei in vigoare, alte unitati agricole cu evacuare punctiforma si care nu se 
conformeaza legislatiei in vigoare privind factorul de mediu apa 

 Surse de poluare difuze  

 aglomerarile umane/localitatile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme 
corespunzatoare de colectare si eliminare a namolului din statiile de epurare, precum si 
localitatile care au depozite de deseuri menajere neconforme 

 agricultura: ferme agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzatoare de stocare/utilizare a 
dejectiilor, localitatile care nu au sisteme de colectare centralizate/platforme individuale a 
gunoiului de grajd, unitati care utilizeaza pesticide si nu se conformeaza legislatiei in vigoare, alte 
unitati/activitati agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative; 

 industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deseuri 
neconforme, unitati ce produc poluari accidentale difuze, situri industrial abandonate. 

 Presiuni hidromorfologice semnificative: numarul prelevarilor de apa potential semnificative, la 
nivelul bazinului hidrografic Mures este de 11, din care nici una nu este semnificativa. In anul 
2015, la nivelul bazinului hidrografic Mures s-au identificat 674 de presiuni hidromorfologice 
potential semnificative 

 Surse cu potential de producere a poluarilor accidentale: In functie de tipul poluarilor accidentale, 
acestea pot avea magnitudini si efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra 
resurselor de apa de suprafata si subterane, cu posibile repercursiuni asupra starii de sanatate a 
populatiei din zonele afectate; La nivelul bazinului hidrografic Mures s-au identificat 186 utilizatori 
de apa ce pot produce poluari accidentale si care si-au elaborat Planuri proprii de prevenire si 
combatere a poluarilor accidentale. In anul 2013, s-au inregistrat 7 poluari accidentale ale 
cursurilor de apa de suprafata cu ape de mina, substante chimice organice, materii in suspensie 
din aluviuni. Fenomenele au avut impact local, iar datorita duratei reduse, a naturii poluantului, a 
lungimii tronsonului afectat si a inertiei comunitatilor din structura biocenozelor acvatice, efectele 
fenomenelor in discutie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-
chimici, fara ca pe termen lung acestea sa induca o modificare semnificativa a biodiversitatii 
acvatice.  

 Activitati de piscicultura/acvacultura 

 Extragerea balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa 

 Exploatarile forestiere: in cazul in care acestea se fac haotic, nerespectand prevederile legale, 
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efectul lor materializandu-se asupra stabilitatii terenului (prin aparitia eroziunii, formarea de 
torenti, alunecari de maluri, amplificarea viiturilor, scaderea ratei de realimentare a straturilor 
acvifere etc). 

La nivelul bazinul hidrografic Mures sunt inventariate un numar de 273 utilizatori de apa care folosesc 
resursele de apa de suprafata ca receptor al apelor evacuate. In urma analizarii surselor de poluare 
punctiforma, tinand seama de criteriile mentionate mai sus, au rezultat un numar total de 246 surse 
punctiforme potential semnificative (102 urbane, 103 industriale, 10 agricole si 31 alte presiuni). 

In bazinul hidrografic Mures exista un numar de 153 aglomerari umane (>2000 l.e.), cu o incarcare 
organica totala de 2.146.479 l.e. la nivelul anului 2013 existau 76 aglomerari umane (mai mari de 2000 
l.e.) care nu aveau inca dotare cu statii de epurare, iar din numarul total de statii de epurare de 77, un 
numar de 3 se conformau cerintelor legislative. De asemenea, un numar de 54 aglomerari umane (mai 
mari de 2000 l.e.) nu aveau sisteme de colectare. Prin Programul Operational Sectorial ―Mediu‖ (POS 
Mediu) 2007-2013, s-au implementat masuri de conformare cu DCA finatate  in cadrul Axei prioritare 1 
―Extinderea si modernizarea sistemelor de apa/apa uzata‖. 

Conform PMBH, pe parcursul perioadelor cu ploi intense, nu s-au inregistrat evenimente de depasire a 
capacitatii sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale. 

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative punctiforme– aglomerari 
umane cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de 
apa), la nivelul bazinului hidrografic Mures s-au identificat o presiune semnificativa punctiforma 
urbana si 14 presiuni semnificative punctiforme industriale. 

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor semnificative difuze – aglomerari umane cu 
obiectivele de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa), la nivelul bazinului 
hidrografic Mures s-a identificat un numar de 294 presiuni semnificative difuze urbane. Circa  24% din 
cantitatea de azot emisa de sursele difuze se datoreaza activitatilor agricole, rezultand o emisie specifica 
de 2,13 kg N/ha suprafata agricola si 0,34 kg P/ha suprafata agricola; aproximativ 11 % din emisia totala 
difuza de fosfor se  datoreaza localitatilor/aglomerarilor umane. De asemenea, in PMBH se constata o 
scadere a emisiilor totale difuze de azot (cu cca. 44 %) si fosfor (cu cca. 41%). urmare a aplicarii in 
principal de masuri eficiente si reducerii / inchiderii unor activitati economice. In urma aplicarii procesului 
de validare a presiunilor semnificative difuze – activitati agricole cu atingerea obiectivelor de mediu 
(starea/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa), la nivelul bazinului hidrografic Mures s-
au identificat 12 presiuni semnificative difuze agricole si  un numar de 8 presiuni semnificative 
difuze industriale.  

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative – alterari hidromorfologice cu 
atingerea obiectivelor de mediu de catre corpurile de apa de suprafata, la nivelul bazinului hidrografic 
Mures s-a identificat un numar de 56 presiuni hidromorfologice semnificative. 

Conform concluziilor PMBH, in bazinul hidrografic Mures au fost identificate un numar total de 1858 
presiuni potential semnificative, ponderea cea mai mare a presiunilor este reprezentata de presiunile 
difuze - aglomerari umane fara sisteme de colectare - ape uzate evacuate de la sistemele de colectare si 
epurare a aglomerarilor. 

Evacuarile si pierderile de substante prioritare 

In urma analizei effectuate pentru Art. 5 al DCA, in cadrul PMBH,  pe baza datelor de  onitorizare din 
2012 sursele semnificative de poluare cu substante prioritare si impactul produs asupra corpurilor de apa 
pe Raul Aries s-au identificat 2 surse semnificative de poluare cu substante prioritare (SC CUPRUMIN 
SA ABRUD si CNCAF MINVEST DEVA Fil "Rosiamin"), substantele prioritare descaracate in cursul de 
apa de ambele surse fiind Cd, Ni, Pb.  

Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative 

Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative s-a realizat pornind de la evaluarea starii 
corpurilor de apa, pentru care s-au utilizat, in principal, datele de monitoring din anul 2013. 

Tipurile de impact produse de presiunile semnificative  se pot asocia poluarii cu nutrienti, substante 
organice si substante prioritare/prioritar periculoase, alterarilor habitatelor datorata modificarilor 
hidrologice si alterarea habitatelor datorata modificarilor morfologice, precum si altor tipuri de poluari 
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specifice apelor de suprafata. 

Poluarea cu substante organice se datoreaza emisiilor/evacuarilor de ape uzate provenite de la sursele 
punctiforme si difuze, in special aglomerarile umane, sursele industriale si agricole. Lipsa sau insuficienta 
epurarii apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafata cu substante organice, care odata ajunse 
in apele de suprafata incep sa se degradeze si sa consume oxigen. Poluarea cu substante organice 
produce un impact semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin schimbarea compozitiei speciilor, 
scaderea biodiversitatii speciilor, precum si prin reducerea populatiei piscicole sau chiar mortalitate 
piscicola in contextul reducerii drastice a concentratiei de oxigen poluarea cu nutrienti (azot si fosfor).  

Ca si in cazul substantelor organice, emisiile de nutrienti se datoreaza atat surselor punctiforme (ape 
uzate urbane, industriale si agricole neepurate sau insuficient epurate), 

Nutrientii determina eutrofizarea apelor (imbogatirea cu nutrienti si crestere algala excesiva), in special a 
corpurilor de apa stagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale si de acumulare, rauri putin adanci cu 
curgere lenta), ceea ce determina schimbarea compozitiei speciilor, scaderea biodiversitatii speciilor, 
precum si reducerea utilizarii resurselor de apa (apa potabila, recreere etc.) 

Poluarea cu substante prioritare/prioritar periculoase se datoreaza evacuarilor de ape uzate din surse 
punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce contin poluanti nesintetici (metale grele) si/sau poluanti 
sintetici (micropoluanti organici). Substantele periculoase produc toxicitate, persistenta si bioacumulare in 
mediul acvatic. In procesul de analiza a riscului privind poluarea cu substante periculoase, trebuie 
subliniata lipsa sau insuficienta datelor de monitoring care sa conduca la o evaluare cu un grad de 
incredere mediu sau ridicat. 

Presiunile hidromorfologice influenteaza caracteristicile hidromorfologice specifice apelor de suprafata si 
produc un impact asupra starii ecosistemelor acestora. 

Prelevarile si restitutiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar si asupra biotei. 

Astfel, impactul alterarilor hidromorfologice asupra starii corpurilor de apa se poate exprima prin afectarea 
migrarii speciilor de pesti migratori, declinul reproducerii naturale a populatiilor de pesti, reducerea 
biodiversitatii si abundentei speciilor, precum si alterarea compozitiei populatiilor. 

Evaluarea riscurilor de neatingere a obiectivelor de mediu  

In procesul de evaluare a riscului s-a tinut cont de presiunile semnificative identificate si de evaluarea 
impactului, respectiv de starea/potentialul ecologic si starea chimica si s-au luat in considerare 
urmatoarele categorii de risc: poluarea cu substante organice, poluarea cu nutrienti, poluarea cu 
substante periculoase si alterarile hidromorfologice. 

Riscul total este compus din riscul ecologic si riscul chimic, iar evaluarea globala este data de cea mai 
proasta situatie regasita la cele 2 categorii de risc. 

Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substante organice, poluarea cu 
nutrienti, precum si de alterarile hidromorfologice. 

Riscul chimic (riscul de a nu atinge starea chimica buna) este definit de o singura categorie si anume 
poluarea cu substante prioritare si cu alti poluanti, considerand valorile prag propuse de Directiva 
2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu in domeniul politicii apei si care amendeaza 
Directiva Cadru a Apei. 

Pentru evaluarea riscului la nivelul anului 2015 s-a avut in vedere implementarea masurilor de baza si 
suplimentare prevazute/actualizate din primul Plan de Management pentru presiunile existente si cele noi 
identificate pentru intervalul 2013 – 2015. 

Pentru riscul la nivelul anului 2021, s-a avut in vedere starea ecologica/potentialul ecologic al corpurilor 
de apa si starea chimica, evaluate pe baza implementarii masurilor de baza si suplimentare care devin 
operationale pana in 2018-2020, stabilite pentru presiunile existente, cat si cele viitoare (perioadele 2013-
2015 si 2016 – 2020). 

Din analiza efectuata rezulta ca in bazinul hidrografic Mures dintr-un total de 528 corpuri de apa, au fost 
identificate ca fiind la risc in anul 2015 un numar total de 104 corpuri de apa, iar in anul 2021 raman la 
risc un numar de 82 corpuri de apa.   
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Monitorizarea 
In conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru Apa, Administratia Nationala ―Apele Romane‖ prin 
unitatile sale teritoriale (Administratiile Bazinale de Apa), in cadrul Sistemul National de Monitoring 
Integrat al Apelor  realizeaza  monitorizarea apelor de suprafata, apelor subterane si zonelelor protejate 
in scopul cunoasterii si clasificarii ―starii‖ acestora pentru   urmaroarele subsisteme: rauri, lacuri, ape 
tranzitorii, ape costiere, ape subterane si ape uzate (monitoringul de control al apelor uzate evacuate in 
receptorii naturali). 

Pentru corpurile de apa rauri din b.h. Mures, au fost stabilite un numar de 47 sectiuni cu program de 
supraveghere, din care 34 sectiuni pentru corpurile de apa rauri naturale si 13 sectiuni pentru corpurile de 
apa rauri puternic modificate. 

Mediile de investigare sunt reprezentate de apa, sedimente si biota, elementele de calitate, parametrii si 
frecventele minime de monitorizare fiind in concordanta cu cerintele Directivei Cadru Apa, functie de tipul 
de program de monitorizare.  

Monitorizate are la baza monitorizarea unor parametri relevanti (care sa indice riscul neatingerii starii 
bune).sunt elementele biologice,  elementele hidromorfologice si  elementele fizico-chimice.   

Caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata 

Caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata, s-a realizat prin evaluarea starii ecologice si a starii 
chimice. 

Starea ecologica este definita de elementele de calitate indicate in Anexa V a Directivei Cadru Apa 
(DCA), respectiv elementele de calitate biologice, elementele hidromorfologice, elemente fizico-chimice 
generale si poluantii specifici (sintetici si nesintetici). Caracterizarea starii ecologice a corpurilor de apa- 
rauri (410 corpuri de apa) a fost realizata pe baza nevertebratelor bentice, faunei piscicole, fitobentosului 
si fitoplanctonului, a parametrilor fizico-chimici generali si a poluantilor specifici. Elementele 
hidromorfologice au fost luate in considerare numai in evaluarea starii foarte bune. 

Starea chimica buna a apelor de suprafata‖ reprezinta starea chimica ceruta in scopul atingerii 
obiectivelor de mediu pentru apele de suprafata prevazute in articolul 4(1)(a) din DCA, acesta insemnand 
starea chimica atinsa de un corp de apa de suprafata in care nivelul concentratiilor de poluanti nu 
depaseste valoarea standardelor de calitate a mediului (SCM), stabilite in anexa IX si sub Art. 16(7) ale 
DCA, precum si in cadrul altor acte legislative Comunitare ce stabilesc astfel de standarde la nivelul 
Comunitatii. 

La  nivel  b.h.  Mures  au  fost  analizate  si  caracterizate  din  punct  de  vedere  al starii/potentialului 
ecologic si al starii chimice un numar de 528 - corpuri de apa (413 - naturale si 115 - puternic 
modificate/artificiale). 

La nivel bazinal ca 87,80% din corpurile de apa sunt in stare ecologica buna. Pentru  corpurile  de  apa  
nepermanente  (RO17-RO19)  la  nivelul  b.h.  Mures, analiza starii a evidentiat ca 83,4 % din corpurile 
de apa ating starea ecologica buna, pentru cele permanente procentul fiind de 91,74%. 

Procentul corpurilor de apa rauri cu stare buna din punct de vedere al grupei elementelor fizico-chimice 
generale este de 88,54%, iar din punct de vedere al poluantilor specifici este de 100%. In ceea ce 
priveste raurile naturale, analiza efectuata indica faptul ca la nivelul b.h. Mures, 408 corpuri de apa (99,5 
%) sunt in stare chimica buna, iar restul de 2 corpuri de apa (0,5 %) nu ating starea chimica buna. SCM-
urile din Directiva SCM au fost depasite pentru aceasta categorie de corpuri de apa in cazul urmatoarelor 
substante: Cd, Ni, Pb. 

Caracterizarea potentialului ecologic al raurilor CAPM (100 corpuri de apa) si CAA (3 corpuri de apa) s-a 
bazat pe analiza nevertebratelor bentice, fitobentosului si fitoplanctonului, faunei piscicole, elementelor 
fizico-chimice generale si a poluantilor specifici. S-a constatat la nivelul bh.Mures ca din 100 corpuri de 
apa puternic modificate – rauri si 3 CAA, 53,4% ating potentialul ecologic bun. La nivel b.h. Mures, 95 
corpuri de apa puternic modificate (rauri) (95 %) ating starea chimica buna, iar restul de 5 corpuri (5 %) 
nu ating starea chimica buna; au fost depasiri pentru aceasta categorie de corpuri de apa in cazul 
urmatoarelor substante: Cd, Ni, Pb si Hg. La nivelul b.h. Mures, toate cele 3 corpuri de apa arficiale ating 
starea chimica buna. 
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In tabelul urmator se prezinta rezultatele evaluarii starii/potentialului ecologic al corpurilor de apa de 
suprafata din zona proiectului: 
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Nr. Denumire corp apa 
Categoria 
corpului 
de apa 

Tipologie 
corp apa 

Codul corpului de 
apa de suprafata 

Stare/ 
Potential 

(S/P) 

Stare 
ecologica/ 
Potential 
ecologic 
2 =Buna 

3= 
Moderata 

Starea 
chimica 

2 = buna, 
3 = nu se 

atinge 
starea 
buna 

Aingerea obiectivului de 
mediu  (Stare ecologice/ 
potential ecologic/Stare 

chimica) 
2015 

Atingerea obiectivelor 
de mediu  (Stare 

ecologica/potential 
ecologic/Stare chimica) 

2021 

Corpuri 
de apa 
la risc 
in 2021 

1 
ARIES (ARIESUL 
MARE), Izvor - Ac. 
Mihoiesti si afluentii 

RW RO01a RORW4.1.81_B1 S 2 2 DA/DA DA/DA  

2 ARIES, Ac. Mihoiesti CAPM RO01a RORW4.1.81_B2 P 2 2 DA/DA DA/DA  

3 
ARIES, Ac. Mihoiesti 
- Conf. Abrud 

CAPM RO02a RORW4.1.81_B3 P 2 2 DA/DA DA/DA  

4 
ARIES, Conf. Abrud 
- Conf. Plaiesti 

CAPM RO02a RORW4.1.81_B4 P 2 2 DA/DA DA/DA  

5 
ARIES Conf.Plaiesti  
- Conf. Mures 

CAPM RO05a RORW4.1.81_B5 P 2 2 DA/DA DA/DA  

6 Tritul RW RO18a 
RORW4.1.81.37.1

_B1 
S 3 2 NU/DA DA/DA  

7 

Valea Racilor 
(Cheia Turului, 
Valea Mare) si 
afluentii 

CAPM RO04a 
RORW4.1.81.34_

B1 
P 2 2 DA/DA DA/DA  

8 
Hasdate (Hansuri) si 
afluentii 

RW RO04a 
RORW4.1.81.31_

B1 
S 2 2 DA/DA DA/DA  

9 Plaiesti RW RO18a 
RORW4.1.81.32_

B1 
S 2 2 DA/DA DA/DA  

10 Badeni CAPM RO18a 
RORW4.1.81.33_

B1 
P 2 2 NU/DA 

NU/DA 
(termen 2022-2027) 

X 

11 Sandulesti RW RO04a 
RORW4.1.81.33a

_B1 
S 3 2 NU/DA DA/DA  

12 Valea Sarata CAPM RO04a 
RORW4.1.81.35_

B1 
P 3 2 NU/DA 

NU/DA 
(termen 2022-2027 

X 

13 Paraul Florilor RW RO18a 
RORW4.1.81.36_

B1 
S 3 2 NU/DA 

NU/DA 
(termen 2022-2027 

X 

14 
Valea Larga 
(Horgosul De Jos) 

RW RO18a 
RORW4.1.81.37_

B1 
S 2 2 DA/DA DA/DA  
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15 Racosa CAPM RO18a 
RORW4.1.81.37a

_B1 
P 3 2 NU/DA 

NU/DA 
(termen 2022-2027 

X 

16 Valea Lata RW RO18a 
RORW4.1.81.37.2

_B1 
S 3 2 NU/DA DA/DA  

17 Grind RW RO18a 
RORW4.1.85.3_B

1 
S 3 2 NU/DA DA/DA  

18 Valea Odaii Beteag RW RO18a 
RORW4.1.81.38_

B1 
S 2 2 DA/DA DA/DA  

19 Corabia RW RO18a 
RORW4.1.78.5_B

1 
S 2 2 DA/DA DA/DA  
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12.1.2.1.2  Caracterizarea corpurilor de apa subterana 

Pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Mures au fost identificate si delimitate un numar de 24 corpuri de 

apa subterana (20 de corpuri de apa subterana freatica si 4 corpuri de apa subterana de adancime) dintre 

care doua corpuri de apa subterana sunt transfrontaliere cu Ungaria. 

In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identfica corpul de apa subterana 
ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries, localizat in depozite aluvionare cuaternale. 
 
Caracterizarea Corpului de apa subterana ROMU02 

Corpul de apa subterana freatica ROMU02 este de tip poros permeabil si este localizat indepozitele 

aluvionare, de varsta cuaternara, ale luncii si teraselor raului Aries (afluent dreapta al Muresului). Depozitele 

aluvionare sunt alcatuite predominant din pietrisuri si bolovanisuri, subordonat din nisipuri. 

In lunca, grosimea acestor depozite este de 5-8 m si au fost interceptate imediat sub solul vegetal, fie la 

adancimi variabile, pana la aproximativ 10 m, sub o serie de formatiuni argiloase nisipoase. Din aceste 

depozite apar izvoare, intalnite in tot sectorul vaii, intre Cornesti si Luncani. 

Nivelul hidrostatic se afla la adancimi de 2-3 m. 

Debitele specifice au valori de 6-9 l/s/m, coeficientii de filtratie de 136-181 m/zi, iar transmisivitatile de 400-

1000 m
2
/zi. Corpul de apa subterana se alimenteaza din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind de 31,5-

63 mm/an si este drenat de reteaua hidrografica sau se descarca prin izvoare. 

Cel mai frecvent apele sunt de tipul bicarbonato - sulfato (sau bicarbonato-clorosulfato) calcice-magneziene 

si uneori sodo-calcice. 

Analizele  executate pe apele forajelor ce apartin Retelei Hidrogeologice Nationale arata ca acestea au o 

variatie mare a chimismului pe o suprafata relativ restransa a corpului. Chimismul lor variaza de la 

bicarbonatat calcic la bicarbonatat calcic-sulfatat-magnezian-clorosodic. 

Suprafata corpului de apa ROMU02 este de 192 kmp, de tip poros, cu strate acoperitoare de grosime 

variabila, utilizat in special pentru alimentarea cu apa a populatiei, industiale; Sursele principale de poluare 

sunt industria si zootehnia.    

Din punct de vedere al gradului de protectie globala, corpul de apa subterana se incadreaza in clasa de 

protectie buna.  

Cea mai mare parte a suprafetei corpului de apa este acoperit de terenuri agricole (80%). 

Interdependenta corpurilor de apa subterana cu corpurile de apa de suprafata si cu ecosistemele 

terestre 

Corpul de apa subteran ROMU02 nu se afla in interdependenta  cu corpurile de apa de suprafata. De 

asemenea, siturile Natura 2000 din zona proiectului nu sunt potential dependente de corpurile de apa 

subterana, respectiv habitatele  identificate  nu sunt situate pe situri potential dependente   de corpurile de 

apa subterana freatica.  

Corpul de apa ROMU02 este un corp de apa subterana cu nivel liber peste care  se suprapune  situl de 

importanta comunitara ROSCI 0040 Coasta Lunii, cu suprafata mai mica de 10 Km2. 

Evaluarea  presiunilor antropice 

Cele mai frecvente surse de poluare care pot conduce la deteriorarea apelor subterane din punct de vedere 

calitativ sunt sursele de poluare difuza. 

Presiunile semnificative au ca rezultat neatingerea starii bune calitative, fiind cauzate de: 

 aglomerarile umane prin lipsa sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate menajere sau 
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industriale, agricultura (cresterea animalelor si cultivarea terenurilor agricole in special pentru 

cazurile in care exista neconformari cu legislatia in vigoare, ferme agrozootehnice care nu au 

sisteme corespunzatoare de stocare a dejectiilor, unitati care utilizeaza pesticide neconforme, 

depozite de fertilizanti neconforme, etc.),  

 activitatile industriale (inclusiv depozitele de deseuri),  

 captari de apa semnificative, care pot depasi rata naturala de reincarcare a acviferului. 

Din punct de vedere al impactului asupra starii cantitative a corpurilor de apa subterane, presiunile 

cantitative sunt considerate captarile semnificative de apa, care pot depasi rata naturala de reincarcare a 

acviferului. 

In cazul corpului de apa subterana ROMU02 Lunca si terasele raului Aries rezulta ca in proportie ridicata 

terenurile sunt cultivate. In cazul in care pe aceste terenuri se aplica fertilizatori este posibil ca acestia sa 

afecteze starea calitativa a acestor corpuri de apa subterana. Sursele de poluare provenite din industria 

alimentara, usoara sau prelucrarea metalelor din localitatile Turda si Mihai Viteazu pot avea un posibil 

impact asupra starii calitative a apei subterane 

Prelevari de apa  
 
Captarile de apa subterana atribuite celor 25 de corpuri de apa subterana delimitate pe teritoriul acestei 

Administratii Bazinale de Apa au fost, in anul 2013, in numar de 201. Conform  PMBH Mures, pe corpul 

ROMU02 sunt amplaste captari care extrag volume majore din corpurile de apa subterana (11% din 

volumele captate), cea mai mare parte a apei captate fiind  utilizata pentru alimentarea cu apa a populatiei 

(in anul 2013 s-au captat 3373001mc/an pentru alimentarea cu apa a populatiei, 101830mc/an pentru 

industrie si 52659 mc/an pentru agricultura). O exploatare semnificativa de ape subterane  a fost inregistrata 

de Compania de apa Aries SA, volumul captat fiind de 2658000 mc/an. 

Reincarcarea acviferelor aferente corpurilor de ape subterane din spatiul hidrografic Mures, se realizeaza, in 

principal, din precipitatii, pe toata aria de dezvoltare a corpurilor de apa subterana freatice, si pe zonele de 

aflorare, la capetele de strat, pentru corpurile de apa subterana de adancime, si subordonat, pentru corpurile 

de ape subterane freatice, prin infiltrare din reteaua hidrografica. 

Evaluarea impactului antropic asupra starii corpurilor de apa subterana si evaluarea riscului 

neatingerii obiectivelor de mediu  

La evaluarea impactului s-au avut in vedere urmatoarele tipuri: poluarea cu nutrienti, poluarea chimica, 

intruziuni saline, supraexploatarea resursei. 

Evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa subterana s-a tinut cont de 

presiunile semnificative identificate, avand la baza criterii calitative si cantitative. 

Din punct de vedere al riscului neatingerii starii cantitative bune, se specifica ca pe teritoriul ABA Mures, 

toate corpurile sunt clasificate ca nefiind la risc din punct de vedere al impactului determinat de activitatile 

umane. Niciun corp de apa subterana nu a fost identificat la risc de neatingere a starii bune. 

Un impact calitativ semnificativ asupra apelor subterane pot avea urmatoarele tipuri de poluari determinate 

de: 

 poluarea punctuala determinata de depozitele de deseuri neconforme ; 

 poluarea difuza determinata de activitatile agricole (ferme agrozootehnice care nu au sisteme 

corespunzatoare de stocare a dejectiilor, depozite neconforme de fertilizanti, etc); 

 apele uzate (menajere, industriale, etc.) evacuate in resursele de apa fara epurare corespunzatoare; 

 alte activitati antropice potential poluatoare. 

Din punct de vedere al riscului chimic, pentru corpul de apa subterana ROMU02 nu s-a inregistrat un risc de 
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neatingere a starii chimice bune 

ROMU02 are o protectie globala buna corpul poate avea un risc potential de neatingere a obiectivelor de 

mediu din punct de vedere calitativ. 

Valorilor indicatorilor de calitate ai apelor si ai altor parametri de poluare au fost interpretati avand ca reper 

valorile prevazute de standardul de calitate pentru ape subterane, respectiv pentru standardul de calitate la 

NO3 si pesticide si valorile prag (determinate pentru NO2, NH4, PO4, cloruri, sulfati, plumb, cadmiu, mercur, 

arsen, etc) determinate, dupa caz, pentru fiecare corp de apa subterana, conform Ordinului Ministrului nr 

621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania si a prevederilor Directivei 

118/2006/EC. 

Fata de primul Plan de Management in care, ca urmare a analizei de risc, 2 din corpurile de apa subterana 

au fost identificate la risc de neatingere a starii chimice bune, rezultatul analizei actuale a reliefat ca la nivelul 

bazinului hidrografic Mures, aceleasi 2 corpuri de apa din totalul de 25 (8 %), risca sa nu atinga starea 

chimica buna. 

Din punct de vedere cantitativ, niciun corp de apa subterana nu a fost identificat la risc de neatingere a starii 

bune nici in primul si nici in actualul plan de management 

Monitorizarea 

Monitorizarea chimica si cantitativa a apelor  subterane s se realizeaza in conformitate cu Articolul 8 al 

Directivei Cadru Apa, pentru toate cele 25 de corpuri de apa subterane. .  

Parametrii monitorizati sunt urmatorii: H, debitul, si elemntele fizico-chimice (oxigen, ph, conductivitate, 

azotati, amoniu, alcalinitate, alti nutrienti (azotiti, ortofosfati), substante prioritare si substante prioritar 

periculoase, poluanti specifici neprioritari).  

Pentru captarile de apa potabila frecventa va fi de 4 ori/an, monitorizandu-se parametrii prevazuti de Legea 

458/2002 privind calitatea apei potabile. Pentru forajele de adancime frecventa masuratorilor de nivel va fi 

trimestriala. 

Pentru evaluarea starii cantitative a corpurilor de apa subterana, anual se efectueaza observatii si 

masuratori ale nivelului hidrostatic (in cazul acviferului freatic) si ale nivelului pizometric (in cazul acviferelor 

de adancime) in forajele apartinand Retelei Hidrogeologice Nationale. 

In perioada 2011-2013, la nivelul ABA Mures corpurile de apa subterana au fost monitorizate din punct de 

vedere cantitativ, printr-un numar de 273 foraje si 16 izvoare. Frecventa de masurare a nivelurilor 

hidrostatice a fost de 2, 3, 5 si 10 masuratori pe luna. Inregistrarile acestor masuratori se fac atat de catre 

observatori, cat si prin statiile automate. 

In cazul programului operational se monitorizeaza parametri obligatorii prevazuti de DCA si Directiva privind 

Apele Subterane 2006/118/EC precum si alti parametri functie de categoria de risc, poluarea specifica, 

vulnerabilitatea la poluare, conventia internationala la care Romania este parte. 

La nivelul ABA Mures toate corpurile de apa subterana au fost monitorizate chimic printr-un numar de 120 

puncte de monitorizare, din care: 55 sunt foraje hidrogeologice de observatie pentru acviferul freatic, 42 

foraje apartinand tertilor, 7 foraje de adancime din reteaua hidrogeologica si 16 izvoare. 

Monitorizarea corpurilor de apa  destinate consumului uman 

Corpurile de apa desemnate pentru captarea apei destinate consumului uman sunt considerate zone 

protejate conform Art.6 si anexei IV din Directiva Cadru Apa. In conformitate cu Art.7 al Directivei Cadru, 

Statele Membre trebuie sa identifice toate corpurile de apa utilizate sau care vor fi in viitor utilizate pentru 

captarea apei destinate consumului uman care furnizeaza, in medie, mai mult de 10 m3/zi sau deservesc 

mai mult de 50 de persoane. 

Pentru apele subterane, la nivelul bazinului hidrografic Mures au fost identificate captarile de apa in scop 

potabil, in conformitate cu prevederile DCA. Toate captarile de apa sunt monitorizate de catre operatori si 
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numai partial de catre Administratiile Bazinale de Apa, in special cand scopul este comun (evaluare stare si 

in scop potabil). 

Caracterizarea starii corpurilor de apa subterana 

Caracterizarea starii apelor subterane, respectiv starea cantitativa si starea chimica, se bazeaza pe un 

sistem de clasificare format din 2 clase: buna si alta  stare decat buna (slaba). 

Starea cantitativa: Conform Anexei V din Directiva Cadru Apa, starea buna din punct de vedere cantitativ a 

apei subterane se atinge atunci cand nivelul apei subterane in corpul de apa analizat este astfel incat 

resursele de apa subterana disponibile nu sunt depasite de rata de captare medie anuala pe termen lung. 

Prin aplicarea acestor criterii in evaluarea starii cantitative a corpurilor de apa subterana a rezultat faptul ca 

toate corpurile de apa subterana aferente ABA Mures sunt in stare  cantitativa buna. 

Evolutia mediei nivelului hidrostatic la nivelul anului 2013 in comparatie cu cea a mediei multianuale a 

nivelului hidrostatic pentru fiecare foraj de monitorizare, arata ca in cazul corpului de apa subterana 

ROMU02 monitorizarea s-a facut in foraje, in care se constata scaderi ale nivelurilor hidrostatice in anul 

2013 fata de media multianuala.  

Scaderile nivelurilor hidrostatice inregistrate in forajele de monitorizare cantitativa sunt determinate de lipsa 

precipitatiilor si nu de impactul activitatilor umane (supraexploatare). In general, consumul de apa a scazut 

pentru toate tipurile de folosinte (pentru alimentarea populatiei, industrie, irigatii etc.). 

Din analiza realizata, rezulta ca niciun corp de apa subterana din cele delimitate pe teritoriul ABA Mures nu 

este in starea cantitativa slaba. 

Starea chimica: Conform Anexei I a Directivei 2006/118/EC au fost stabilite standarde de calitate pentru 

nitrati (50 mg/l) si pesticide (0,1 μg/l individual si 0,5 μg/l total), iar pentru ceilalti parametri prevazuti in lista 

minima din Anexa II a Directivei pentru Ape Subterane, au fost stabilite valori prag (threshold values - TV) 

avand la baza valorile fondului natural (natural background level - NBL).  

In evaluarea starii chimice  s-a tinut cont atat de parametrul depasit pe fiecare foraj, cat si de suprafata pe 

care se constata depasirile in raport cu suprafata intregului corp de apa. 

S-a verificat daca suprafata pe care se inregistreaza depasirile pentru fiecare parametru monitorizat este sau 

nu mai mare de 20% din suprafata totala a corpului de apa subterana. Daca suprafata afectata a depasit 

valoarea de 20% din suprafata corpului, acesta a fost considerat in stare chimica slaba. 

Lista minima de parametrii ce trebuie luati in considerare la evaluarea starii chimice a corpurilor de apa 

subterana este urmatoarea: 

 substante, ioni, sau indicatori care pot aparea natural si/sau ca rezultat al activitatilor umane: As, 
Cd, Pb, Hg, NH4+, Cl-, SO42- 

 ―substante sintetice‖: tricloretilena, tetracloretilena; 

 ―parametri indicatori ai intruziunilor saline sau a altor intruziuni‖: conductivitatea sau Cl 
- 
si SO4

2-
  

ABA Mures a facut, pe parcursul elaborarii celui de-al 2-lea PMB, pe langa determinarea fondului natural la 

noii parametrii, si o reactualizare a valorilor fondului natural pentru parametrii la care acestea au fost 

determinate in prima etapa, luand in calcul si rezultatele analizelor chimice din perioada 2008 – 2011. 

In cazul Corpului de apa subterana ROMU02 – Lunca si terasele raului Aries, analiza rezultatelor 

monitorizarii calitative indica faptul ca s-a inregistrat depasirea valorii prag la NH4. 

Avand in vedere rezultatele analizelor recoltate in anii anteriori precum si pozitionarea punctului de 

monitorizare in extremitatea sud-estica a corpului de apa subterana se poate considera ca acesta este in 

stare cantitativa buna si in stare chimica buna buna. 

Obiectivul de mediu pentru starea buna cantitativa a fost atins in primul ciclu de planificare pentru toate 
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corpurile de apa subterana. 

12.1.2.2 Contributia la atingerea obiectivelor de mediu stabilite prin PMBH Mures 

 

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, atingerii 

starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane stabilite prin cel de-al 

doi-lea Plan de Management al BH Mures (PMBH) pentru ciclul de planificare 2016-2020, stabilite  in 

conformitate cu Directiva Cadru Apa.   

Conform PMBH, obiectivele de mediu pentru punerea in aplicare a Directivei cadru apa, sunt urmatoarele: 

 pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, 

respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic 

modificate şi artificiale; 

 pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;  

 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a 

emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, prin 

implementarea măsurilor necesare; 

 „prevenirea sau limitarea‖ evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri; 

 inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele 

subterane;  nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale 

DCA);  

 pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. 

Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mures poate fi consultat la adresa: 

http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%20hi

drografice/Planul%20de%20management.aspx  

 
Impactul produs de captarile de apa asupra corpurilor de apa subterane 
 
In zona de amplasare a proiectului, respective Regiunea Turda se identifica corpul de apa subterana freatica 
ROMU02 - Lunca si terasele raului Aries. 
 
Pentru a asigura alimentarea cu apa localitatilor din zona proiectului sursele de apa reabilitate prin proiect au 
fost dimensionate dupa cum  urmaza: 
 

 Sursa subterana "Varianta" Q inst = 48 l/s  

 Sursa subterana "Turda Veche" Q inst = 95 l/s 

 Sursa subterana: dren Calarasi Q inst= 77,5 l/s 

 Sursa subterana ; dren Poiana Q inst  = 133.6 l/s  

 
Conform PMBH toate corpurile de apa subterana din BH Mures au stare cantitativa buna si stare chimica 
buna.  
 
Starea cantitativa: Din punct de vedere al impactului asupra starii cantitative a corpurilor de apa subterane, 
presiunile cantitative sunt considerate captarile semnificative de apa, care pot depasi rata naturala de 
reincarcare a acviferului. Astfel, Conform Anexei V din Directiva Cadru Apa, starea buna din punct de vedere 
cantitativ a apei subterane se atinge atunci cand nivelul apei subterane in corpul de apa analizat este astfel 
incat resursele de apa subterana disponibile nu sunt depasite de rata de captare medie anuala pe termen 
lung. 

Din punct de vedere cantitativ, Corpul de apa ROMU02 nu a fost identificat la risc de neatingere a starii bune 

http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%20hidrografice/Planul%20de%20management.aspx
http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%20hidrografice/Planul%20de%20management.aspx
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nici in primul si nici in actualul plan de management; Obiectivul de mediu pentru starea buna cantitativa a 

fost atins in primul ciclu de planificare pentru toate corpurile de apa subterana. 

Conform rezultatelor monotorizarii, prezentate in cel de-al II-lea PMBH Mures,  corpul de apa subterana 

ROMU02 Lunca si Terasele Raului Aries are o stare cantitativa buna. 

Starea chimica: Conform Anexei I a Directivei 2006/118/EC au fost stabilite standarde de calitate pentru 

nitrati (50 mg/l) si pesticide (0,1 μg/l individual si 0,5 μg/l total), iar pentru ceilalti parametri prevazuti in lista 

minima din Anexa II a Directivei pentru Ape Subterane, au fost stabilite valori prag (threshold values - TV) 

avand la baza valorile fondului natural (natural background level - NBL).  

In cazul Corpului de apa subterana ROMU02 – Lunca si terasele raului Aries, analiza rezultatelor 
monitorizarii calitative indica faptul ca s-a inregistrat depasirea valorii prag la NH4 si prezinta tendinta 
crescatoare pentru parametrii chimici azotiti si azotati.  

Avand in vedere rezultatele analizelor recoltate in anii anteriori precum si pozitionarea punctului de 
monitorizare in extremitatea sud-estica a corpului de apa subterana se poate considera ca acesta este in 
stare chimica buna. 

Din punct de vedere al riscului chimic, pentru corpul de apa subterana ROMU02 nu s-a inregistrat un risc de 
neatingere a starii chimice bune.  

Corpului de apa subterana ROMU02 Lunca si terasele raului Aries are o protectie globala buna dar, conform 

PMBH corpul poate avea un risc potential pentru obiectivele de mediu, din punct de vedere calitativ, in cazul 

in care pe terenurile cu care se suprapune se aplica fertilizatori si datorita surselor de poluare provenite din 

industria alimentara, usoara sau prelucrarea metalelor din localitatile Turda si Mihai Viteazu.  

Activitatea de captare a apei din subteran, prin cumularea surselor existente, respectiv prin cumularea 
efectelor aspra starii cantitative a corpului de apa subterana, sunt susceptibile sa produca un impact negativ 
semnificativ asupra corpurilor de apa de adancime. 

Corpul de apa subterana freatica ROMU02 este de tip poros permeabil si este localizat indepozitele 
aluvionare, de varsta cuaternara, ale luncii si teraselor raului Aries (afluent dreapta al Muresului); corpul de 
apa subterana se alimenteaza din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind de 31,5-63 mm/an, si este 
drenat de reteaua hidrografica sau se descarca prin izvoare. 

Suprafata corpului de apa ROMU02 este de 192 kmp, de tip poros, cu strate acoperitoare de grosime 
variabila, utilizat in special pentru alimentarea cu apa a populatiei, industiale.  

Conform  PMBH Mures, pe corpul ROMU02 sunt amplaste captari care extrag volume majore din corpurile 
de apa subterana (11% din totalul volumelor captate din BH Mures), cea mai mare parte a apei captate fiind  
utilizata pentru alimentarea cu apa a populatiei (in anul 2013 s-au captat 3373001mc/an pentru alimentarea 
cu apa a populatiei, 101830mc/an pentru industrie si 52659 mc/an pentru agricultura). O exploatare 
semnificativa de ape subterane  a fost inregistrata de Compania de apa Aries SA, volumul captat fiind de 
2658000 mc/an (an 2013). 

Corpul de apa subteran ROMU02 nu se afla in interdependenta  cu corpurile de apa de suprafata. 

Corpul de apa ROMU02 este un corp de apa subterana cu nivel liber peste care  se suprapune  situl de 
importanta comunitara ROSCI 0040 Coasta Lunii. De asemenea, siturile Natura 2000 din zona proiectului nu 
sunt potential dependente de corpurile de apa subterana, respectiv habitatele  identificate  nu sunt situate pe 
situri potential dependente  de corpurile de apa subterana freatica. 

Conform rezultatelor monitorizarii corpului de apa subterana ROMU02, prezentate in PMBH Mures, evolutia 
mediei nivelului hidrostatic la nivelul anului 2013 in comparatie cu cea a mediei multianuale a nivelului 
hidrostatic din forajele de monitorizare, prezinta  scaderi ale nivelurilor hidrostatice in anul 2013 fata de 
media multianuala. Scaderile nivelurilor hidrostatice inregistrate in forajele de monitorizare cantitativa ale 
ROMU02 sunt determinate de lipsa precipitatiilor si NU de impactul activitatilor umane (supraexploatare). In 
general, consumul de apa a scazut pentru toate tipurile de folosinte (pentru alimentarea populatiei, industrie, 
irigatii etc.). 

In cazul corpului de apa subterana ROMU02 Lunca si terasele raului Aries rezulta ca in proportie de 80% 

suprafata acestuia este ocupata de terenuri cultivate, 4% de paduri si arii seminaturale si 16% suprafete 
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artificiale. 

 In cazul in care pe aceste terenuri se aplica fertilizatori este posibil ca acestia sa afecteze starea calitativa a 

acestor corpuri de apa subterana. Sursele de poluare provenite din industria alimentara, usoara sau 

prelucrarea metalelor din localitatile Turda si Mihai Viteazu pot avea un posibil impact asupra starii calitative 

a apei subterane 

La evaluarea impactului asupra corpului de apa subterana s-au avut in vedere elemente: 

 Starea cantitava a corpului de apa ROMU02 Lunca si terasele Raului Aries este buna; nu a fost 
identificat la risc de neatingere a starii bune 

 Starea calitativa a corpului de apa ROMU02 Lunca si terasele Raului Aries este buna; nu a fost 
identificat la risc de neatingere a starii bune 

 Corpul de apa ROMU02 are o protectie globala buna 

 Masurile de baza necesare pentru asigurarea infrastructurii de apa potabila mentionate in PMBH 
Mures: reabilitarea surselor de apa Poina, Calarasi, Turda Veche si Turda Varianta 

 Obiectivele de mediu stabilite de PMBH Mures de atingere  a starii cantitative bune si starii calitative 
bune pentru corpurile de apa subterane au fost atinse in anul 2015 

 Corpul de apa subterana ROMU02 se alimenteaza din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind de 
31,5-63 mm/an 

 Situl Natura 2000 cu care corpul de apa ROMU02 se suprapune (ROSCI 0040 Coasta Lunii) nu este 
dependent de corpul de apa 

 Prognoza cerintei de apa, conform PMBH Mures pentru populatia aferenta judetul Cluj situate in aria 
BH Mures, respectiv Regiunea Turda (celalte localitati din judetul Cluj sunt situate in aria BH 
Somes): 

o pentru populatia din mediul urban, care a fost avuta in vedere la elaborarea PMBH Mures, 
pentru  judetul Cluj (Regiunea Turda)  

 scenariul minimal de 6.97 mil mc in 2020 si 6.72 mil mc in 2030,  

 scenariul de baza 7.10 mil mc pentru anii 2020 si 2030;  

 scenariul maximal: 7.26mil mc in 2020 si 7.48mil mc in 2030 

o pentru populatia din mediul rural (PMBH Mures), pentru  judetul Cluj (Regiunea Turda)   

 scenariul minimal de 4.86 mil mc in 2020 si 4.73 mil mc in 2030,  

 scenariul de baza 4.97 mil mc pentru anul 2020 si 4.99 mil mc  in 2030;  

 scenariul maximal: 5.09 mil mc in 2020 si 5.26mil mc in 2030 

o pentru industrie si irigatii (Administratia ANIF), zootehnie, acvacultura / piscicultura  

Cerinta de apa la sursa in zona proiectului, pentru care s-a realizat dimensionarea infrastructurii, pentru 
perioada 2020-2045,  de cca 7 mil mc/an apa pentru populatia din mediul urban si rural, se incadreaza in 
prognoza privind cerinta de apa din PMBH Mures: 

 

 

Locuitori  Qzi med* Qs zi med* 

 

Nr.  l/s m
3
/zi l/s m

3
/zi 

Sistem de alimentare cu apa Turda 
 

 

   

Turda 48261 95.24 8228,93 141.43 12219,96 

Aiton 1420 3,62 312,63 4,38 378,28 

Calarasi-Bogata 1099 1,86 160,78 2,35 203,39 

Ciurila 1988 5,63 486,57 7,12 615,51 

Mihai Viteazu 6531 14,17 1224,14 17,92 1548,53 

Petrestii de Jos 1704 3,50 302,78 4,43 383,01 
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* 
 

Qzi 
med 
este 
debitul 
zilnic mediu al necesarului de apa iar Qs zi med este debitul zilnic mediu al cerintei de apa. 

 

Masuri pentru mentinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa subterana integrate in proiect 

In scopul asigurarii mentinerii, prevenirii deteriorarii starii cantitative si calitative bune a  corpului de apa  
subterana ROMU02,  in conformitate cu art 4(7) al Directivei cadru apa la dezvoltarea proiectului s-au avut in 
vedere urmatoarele masuri: 

 Stimularea unui consum redus de resurse de apa prin implementarea principiului poluatorul plateste 
in cazul nerespectarii conditiilor cantitative  de furnizare a apei potabile    

 reducerea pierderilor in retele cu 24.5% prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, 
transport si distributie apa potabila  contribuie la reducerea consumului de resurse  

 Achizitia unui detector pierderi de apa  

 integrarea Statiilor de tratare , gospodariilor de apa si a statiilor de pompare in sistemul de 
supraveghere si control SCADA 

 Montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate incurajeaza reducerea consumului de 
apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa  

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor din cadrul 
sistemelor de alimentare cu apa pentru a preintampina eventuale avarii, in conformitate cu 
regulamentul de operare 

De asemenea, masurile sunt mentionate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017.  

Avand in vedere cele mentionate, impactul generat de captarea apei subterane din Corpul de apa subterana 
ROMU02 este nesemnificativ:  

 prin captarile de apa care se realizeaza prin proiect nu se cauzeaza sau alterarea starii cantitative a 
corpurilor de apa subterana ROMU02 si nu se cauzeaza o neatingere a starii cantitative bune a 
corpurilor de apa subterana, in conformitate cu art 4(7) din Directiva Cadru Apa.  

Pentru realizarea proiectului a fost obtinut Avizul de Gospodarirea apelor nr 226/22.07.2016 emis de ABA 
Mures.  

Declaratia privind impactul asupra corpurilor de apa (in conformitate cu art 4(7) din Directiva Cadru Apa) este 
prezentata in Vol 4 EI, Punctul 5.  

Impactul descarcarii apelor epurate asupra corpurilor de apa  de suprafata 
 
Cursurile de apa de suprafata care sunt localizate in aria proiectului sunt urmatoarele: Aries (Ariesul Mare, 
sector confluenta Plaiesti (localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), Hasdate, Plaiesti, 
Badeni, Sandulesti, Valea Racilor, Valea Sarata, Paraul Florilor, Valea Larga (Horgosul de Jos), Racosa, 
Tritul, Valea Lata, Grind, Valea Odaii Betea si Corabia.  

Apele epurate in cadul statiilor de epurare din aria proiectului vor fi descarcate in urmatoarele corpuri de apa 
de suprafata:  

Ploscos 852 1,81 156,39 2,29 197,83 

Sandulesti  2272 4,29 370,37 5,42 468,52 

Tureni 2840 5,07 437,96 6,41 554,02 

Sistem de alimentare cu apa  
Campia Turzii 

     

Campia Turzii 22274 48.05 4151,77 71,36 6165,38 

Calarasi si Calarasi Gara 1457 3.63 313.38 4.59 396.43 

Luna  5111 11,26 973,21 14,25 1231,11 

Tritenii de Jos 5111 10,69 923,21 13,52 1167,86 

Viisoara 6815 13,48 1164,32 17,05 1472,87 

Total 107735 222.3 19206.44 312.52 27002.7 
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 SEAU Campia Turzii - emisar Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti 
(localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5, 

 SEAU Luncani - emisar Corpul de apa Raul Aries (Ariesul Mare, sector confluenta Plaiesti 
(localitatea Cheia)- confluenta Mures (localitatea Gura Ariesului), cod: RORW4.1.81_B5; Apele 
epurate vor fi descarcate in Raul Aries, aval de SEAU Campia Turzii , la o distanta de cca 10 km; 

 SEAU Tritenii de Jos - emisar Corpul de apa Raul Tritul cod; RORW4.1.81.3 7.1_B1;  raul Tritul, 
afluent al Raului Valea Larga, afluent al raului Aries.  

Raul Aries are o lungimede 166 km, debitul minim al Ariesului la Turda este de 2,5 mc/s iar cel mediu  de 
19.2 mc/s. Lungimea raului Tritul este de 16 km.  

In statiile de epurare propuse prin proiect vor fi descarcate ape uzate menajere si industrial cu caracteristici 
conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano–biologica, indepartarea azotului si fosforului, in cadrul 
tuturor statiile de epurare,  apa descarcata va respecta indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 001/2005 si 
ale Avizului de Gospodarirea Apelor nr 226/22.07.2016 emis de ABA Mures 

 Prin descarcarea apelor epurate in Raul Aries si Raul Tritul nu se modifica calitatea apei receptorilor dupa 
descarcarea acestora si nu va exista un impact  asupra ecosistemelor corpurilor de apa de suprafata.  

La momentul elaborarii celuli de-al doi-lea PMBH Mures, Raul Aries inregistra pe segmentul Confluenta 
Plaiesti - Confuenta MURES un potential ecologic bun si o starea chimica buna, atingerea obiectivelor de 
mediu, in conformitate cu PMBH, fiind atinse in anul 2015 si se preconizeaza ca vor fi atinse si in anul 2021.  

Raul Tritul, emisarul SEAU Tritenii de Jos, inregistra la momentul elaborararii PMBH(2013) o stare ecologica 
moderata si o stare chimica buna. Starea ecologica moderata este  cauzata de poluarea cu substante 
organice, nutrienti datorata emisiilor/evacuarilor de ape uzate nenepurate sau epurate necorespunzator.  

Conform PMBH,  este de asteptat ca corpul de apa  Tritul sa atinga obiectivul de mediu de stare ecologica 
buna in anul 2021; corpul de apa Tritul nu a fost identificat ca fiind la risc din punct de vedere  al atingerii  
obiectivelor de mediu pentru aul 2021. 

Prin colectarea si epurare apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos (localitatile Tritenii de Jos si Tritenii 
de Sus) si localitatea Urca (Raul Tritul traverseaza localitatile Tritul de Jos, Tritul de Sus si Urca) se 
contribuie la atingerea obiectivului de mediu de atingere a starii ecologice bune si mentinere a statii chimice 
bune pentru anul 2021, pentru Corpul de apa Raul Tritul.   

 In localitatea Urca se extinde prin proiect  reteaua de canalizare cu L= 5493.56 m; in present in 
localitatea Urca exista o retea de canalizare cu lungimea L= 6432m; apele uzate colectate sunt 
epurate in SEAU Campia Turzii 

 In localitatile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus se extinde prin proiect reteaua de canalizare cu 
L=12276,35 m (Tritenii de Jos L=7638,83 m Tritenii de Sus L=4637,52 m); in present in localitatea 
Tritenii de Jos  exista o retea de canalizare cu lungimea L= 3600m iar in Tritenii de Sus o retea de 
canalizare  cu L= 2460m);  apele uzate colectate din Agloemerarea Tritenii de Jos vor fi  descarcate 
in SEAU Tritenii de Jos extinsa prin proiect. 

Raul Tritul este un afluent al raului Valea Larga, care la randul lui este afluent de stanga al raului Aries in 
care se varsa  in localitatea Viisoara. Lungimea raului Tritul este de 16 km. Principalele localitati traversate 
sunt Tritenii de Jos si Urca. Corpul de apa Valea Larga inregistreaza o stare ecologica buna si o stare 
chimica buna.  

Cantitatile de apa epurata descartate in emisari sunt urmatoarele:  

SEAU Campia Turzii: Debit orar maxim= 2275 mc/h;  Debit mediu zilnic  =1750 mc/h  

SEAU Luncani: Q u or max =60.2 [m³/h] emisar Raul Aries  

SEAU Tritenii de Jos: Q u or max =66.57 [m³/h] emisar Raul Tritul 

Avand in vedere debitele medii anuale ale Raurilor Aries (Qmed. = 19.2 m3/s,  Q95%= 1.28 m3/s,  Q1%= 
570 m

3
/s) si Tritul prin descaracarile de ape epurate nu se afecteaza regimul hidrologic si nu  se  produc 

alterari hidromorfologice ale Raului Aries si ale Raului Tritul.  
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In scopul prevenirii poluarii apelor emisarilor statiile de epurare se va realiza monintorizarea continua a 
apelor epurate si se vor  asigura dotari pentru  prelevarea probelor de apa la intrarea in statiile de epurare si 
analiza calitatii apelor epurate, inainte de descarcarea in emisari.  

Statia de epurare Campia Turzii si statiile de epurare extinse prin proiect Tritenii de Jos si Luncani sunt 
asigura epurare avansata  cu eliminarea azotului si fosforului a apelor uzate.  

Masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor calitative ale corpurilor de apa de suprafata 

Pentru prevenirea eventualelor poluari accidentale a emisarilor (Raul Aries si Raul Tritul), vor fi luate 
urmatoarele masuri de prevenire: 

 Se asigura colectarea apelor uzate din intrega zona a proiectului si epurarea acestora in proportie de 
100% 

 Apele epurate vor fi descaracte in emisari naturali cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti 
de NTPA 001/2005 

 Se vor procura si instala generatoare electrice pentru  asigurarea functionarii echipamentelor vitale 
aferente procesului tehnologic (cum ar fi pompele din statia de pompare de intrarea in SEAU si 
evacuare SEAU, a treptei de pretratare mecanica, a mixerelor, a suflantelor si alte echipamente, 
precum si a sistemului SCADA), astfel incat in cazul unei intreruperi de alimentare cu energie 
electrica, acest generator putand asigura necesarul de energie electrica pana la remedierea avariei. 

 Statiile de epurare vor fi echipate cu sistem SCADA care vor semnala eventualele avarii 

 Operatorii SEAU vor intocmi Planuri de avarii si Planuri de prevenire a poluarilor accidentale 

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor pentru a 
preintampina eventuale avarii, in conformitate cu regulamentul de operare 

 Se va realiza monitorizarea continua a calitatii apei descaracate in emisari 

 Se va realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statia de 
epurare 

Avand in vedere cele mentionate  prin realizarea investitiilor realizate prin proiect  nu se cauzeaza sau 
alterare a starii ecologice  si chimice a corpurilor de apa de suprafata  si nu se cauzeaza o neatingere a starii 
ecologice bune   a corpurilor de apa, in conformitate cu art 4(7) din Directiva Cadru Apa. 

Prin colectarea si epurare apelor uzate din Aglomerarea Tritenii de Jos si localitatea Urca  se contribuie la 
atingerea obiectivului de mediu de atingere a starii ecologice bune si mentinere a statii chimice bune pentru 
anul 2021 pentru raul Tritul. 

De asemenea prin colectare si epurarea apelor uzate din zona proiectului –Regiunea Turda se contribuie la 
atingerea obiectivelor de mediu  stabilite prin PMBH Mures.  

Obligativitatea racordarii la retelele de canalizare 

Conform  art. 6  din NTPA 011 detinatorilor de incinte in care se desfasoara activitati socio-economice, ale 
caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au  obligatia de a se racorda la retelele de canalizare ale 
localitatilor, in conditiile prevazute de, NTPA-002. 

Astfel, odata  cu punerea in operare a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, operatorul SC CAA SA 
trebuie sa incheie Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare cu agentii 
economici din zona de implementare a proiectului si de asemenea sa solicite agentilor economici depunerea 
documentatiei tehnice necesare pentru emiterea acordului de preluare ape uzate, in baza caruia se permite 
evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare.  

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este reglementat de 
Ordinul ANRSC nr 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare.    

In vederea incheierii contractelor cu agentii economici industriali, in conformitate cu legislatia invigoare, se 
vor avea in vedere urmatoarele:  

 respectarea continutului-cadru al Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa 
si/sau de canalizare  stabilit prin Ordinul ANRSC nr 90/2007;  
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 respectarea prevederilor art nr. 11 din Normativul NTPA 002/2005 privind  conditiile de evacuare a 
apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, aprobat prin HG nr 188/2002, modificata prin 
HG nr 352/2005; 

 pentru stabilirea conditiilor de deversare a apelor uzate in retele, mentionate in contract, agentul 
economic industrial trebuie sa puna la dispozitia OR, la solicitarea incheierii contractului si acordului 
de preluare,  in conformitate  cu prevederile art nr 10 din NTPA 002/2005,  datele asigurate de 
proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie 
descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statia de epurare ; 

Conform articolului  4 (5) din LG nr 240/2006, preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite 
de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei 
se poate aproba numai in masura in care  capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere 
hidraulic sau al incarcarii cu substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot 
inhiba ori bloca procesul de epurare.  

Conform NTPA 002/2005, evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare 
se face in baza contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare, incheiat intre agentul economic (utilizator) si SC CAA SA sau, dupa caz, a contractului preluare a 
apelor uzate prin vidanjare. 

Masuri pentru controlul apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statia de 
epurare 
 
Apele uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare vor respecta indicatorii de 
calitate prevazuti de NTPA002/2005.  

Normativul NTPA 002/2005 stabileste care sunt substantele care nu trebuie sa fie continute in apele uzate 
ce se evacueaza in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare substante si care afecteaza sau 
degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si ale echipamentelor 
asociate, diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare, aduc prejudicii igienei si 
sanatatii publice sau personalului de exploatare, perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau 
creeaza pericol de explozie.  

Pentru a respecta indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 002/2005, utilizatorul de apa are obligatia epurarii 
locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in 
contractul de racordare si utilizare a serviciilor de canalizare, acordul de preluare ape uzate si in 
avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.  

Astfel, in momentul solicitarii racordarii la reteua de canalizare, agentii economici trebuie sa  faca dovada, 
prin documentatiile tehnice care se depun la CAA, ca asigura respectarea a cel putin a indicatorilor/ 
parametrilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005. 

In cazul apelor uzate descarcate direct in statia de epurare, statia de receptie ape uzate vidanjate si 
namolurile provenind de la fosele septice, colectate cu camioane-cisterna (auto-vidanje),  cu capacitatea de  
100 mc/zi, asigura masurarea volumului apelor descarcate,masurarea unor parametrii (pH; substante 
petroliere), preepurarea apelor uzate si a namolurilor septice inainte de introducerea in  fluxul de epurare a 
apelor uzate care intra in statia de epurare. De asemenea apele uzate descarcate statia de receptive vor 
respecta indicatorii de calitate NTPA 002/2005. 

Practic, prin respectarea de catre toti agentii econimici racordari la retelele de canalizare gestionate de OR a 
conditiilor calitative si cantitative privind evacuarea apelor uzate stabilite prin actele de reglementare emise 
de autoritatile competente (acord de racordare, contract de Bransare/racordare si de utilizare a serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare, acordul de descarcare a apelor uzate in reteaua de canalizare, autorizatia 
de gospodarirea apelor, autorizatia de mediu), impactul descarcarilor de ape uzate industriale asupra 
retelelor de canalizare sau asupra statiilor de epurare este nesemnificativ.   

In vederea asigurarii respectarii acestor conditii calitative si cantitative de desacarcare  a apelor uzate prin 
Strategia privind managementul apelor uzate industriale realizata in cadrul Studiului de fezabilitate se vor lua 
urmatoarele masuri:  

 Monitorizarea calitativa si cantitativa a  descarcarilor  apelor uzate de catre agentii economici, 
conform frecventei stabilite de CAA si alte autoritati competente 
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 Monitorizarea de control a  descarcarilor  apelor uzate in retelele de canalizare efectuata de catre 
CAA  

 Monitorizarea de catre OR a influentilor statiilor de epurare;  

 Aplicarea de penalitati in cazul nerespectarii conditiilor cantitative si calitative de evacuare stabilite 
de autoritatile competente,  in conformitate cu principiul „poluatorul plateste„; 

 Intocmirea Planurilor de prevenire a poluarii accidentale de catre agentii economici industriali si de 
catre Operatorul sistememelor de canalizare. 

 
Conform Strategiei, pentru controlul apelor uzate industriale descarcte in retele se vor lua urmatoarele 
masuri: 

 La nivelul CAA va fi intocmita si actualizata permanent o baza de date cu agentii economici 
industriali   din aria de operare a SC CAA SA care deverseaza  ape uzate in retelele de canalizare  
operate de acesta 

 OR va intocmi un Program  de monitorizare a agentilor economici industriali care descarca ape 
uzate in retelele de canalizare 

 La racordarea la retelele de canalizare a  agentilor economici industriali se va solicita emiterea de 
catre OR a acordului de descarcare a apelor uzate in conformitate cu prevederile NTPA 002/2005, 
evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare; 

Pentru solicitarea si emiterea acordului de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor pentru care a 
fost emis acordul de preluarea, este necesara depunerea de catre agentii economici industriali la sediul SC 
CAA SA a unei documentatii tehnice privind activitatea desfasurata pe amplasament si cantitatea si  
calitatea apelor uzate industriale  descaracate in retelele de canalizare operate de SC CAA SA. 

Intocmirea Planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si a Planurilor de actiune in 
caz de avarie 

Pentru a preveni poluarea accidental a apelor de suprafata si subterane CAA va intocmi si actualiza 
Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planurile de actiune in caz de avarie. 

In cazul in care apare o avarie la sistemul de colectarea a apelor uzate (retele de canalizare,pompe de ape 
uzate, statii de epurare) Operatorul va lua masuri pentru pentru impiedicarea sau reducerea extinderii 
pagubelor si va lua masuri de remediere  a efectelor poluarii. 

La elaboararea planurilor vor fi avute in vedere toate instalatiile, echipamentele, depozitele permanente si 
temporare de substante si materiale utilizate, depozitele temporare, unde se pot produce pierderi de ape 
uzate sau produse, ca urmare a unei avarii/poluari accidentale care prin antrenare in diferite moduri in 
canalele sau rigolele de evacuare a apelor uzate sau pluviale, ori evacuari directe in cursurile de apa, pot 
provoca poluarea accidentala a apelor subterane sau de suprafata. 
In cazul producerii unei poluari accidentale se va actiona in conformitate cu Planul de actiune in caz de 
poluare accidentala si a sistemului de alerta.   
 

In cazul constatarii avarii sau constatarii unei poluari accidentale, se vor lua urmatoarele masuri: 

 Operatorul va asigura planificarea activitatilor de revizie si intretinere periodica a retelelor de 
canalizare, a echipamentelor din statiilor de epurare si a utilajelor si autovehiculelor 

 se vor asigura mijloace si constructii cu rol de aparare si pregatire pentru interventii;  

 se vor asigura dotari pentru limitarea raspandirii poluarii,  

 se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;  

 se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia avariei/poluarii accidentale sau se 
asigura o functionare alternativa; 

 se repara sau se inlocuieste echipamentul, aparatul etc. deteriorat in cel mai scurt timp; 

 se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrarilor 
necesare asigurarii unei functionari normale;  
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 se intreprind actiuni operative de urmarire a undei de poluare,  

 indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;  

 se va asigura neutralizarea/distrugerea poluantilor de catre firme specializate;  

 se iau masuri pentru restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic. 

 se colecteaza, transporta si depoziteaza, dupa caz, in conditii de securitate corespunzatoare pentru 
mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, in vederea  neutralizarii ori distrugerii substantelor 
poluante.  

Deseurile  rezultate  din curatarea zonelor afectate vor fi colectate selective si vor fi predate firmelor 
autorizate sau transportate la depozitul de deseuri. 

In vederea elaborarii planului de actiune pentru situatii de avarii se vor inventaria si stabili activitatile, locurile 
si instalatiile (punctele critice) de la care pot proveni avarii si vor lua masuri pentru:  

 stabilirea sistemului de alerta in caz de avarie/poluare accidentala;  

 stabilirea programului de masuri si lucrari necesare pentru prevenirea poluarii,  

 precizarea sarcinilor si raspunderilor cu privire la anuntarea imediata a cazurilor de poluare 
accidental. 

 
Gestionarea corespunzatoare a namolurilor si reziduurilor 
 
Utilizarea namolurilor in agricultura se va realiza cu respectarea OM nr 344/2004. Pentrru aplicarea 
namolurilor ca fertilizant pe terenuri agricole vor fi realizate studii agrochimice si analize ale calitatii 
namolurilor si se va obtine permisul de aplicare emis de APM. De asemenea, in vederea utilizarii 
compostului se vor realiza analize ale calitatii acestora de catre operator, respective se vor analiza 
parametrii agronomici si continutul de metale grele iar fermierii vor  analiza  continutul de metale grele din 
sol, in conformitate cu prevederile OM nr 344/2004.  

Retinere de gratare si nisipul rezultate din procesul de epurare vor fi stocate temporar in containere pe 
amplasamentul statiilor de epurare si apoi eliminate la depozitul de deseuri autorizat. Grasimile vor fi predate 
firmelor autorizate in valorificarea si eliminarea acestui tip de deseuri.  

Reziduurilor rezultate din operatiile de curatare si intretinere a caminelor si retelelor de canalizare vor fi 
colectate selectiv, in recipiente adecvate si vor fi predate firmelor de salubritate, in vederea recilarii sau 
eliminarii adecvate.  

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate pe amplasamentele investitiilor, in perioada de operare, in 
conditii normale de functionare, nu va exista impact asupra corpurilor de apa de suprafata. 
 
In vederea gestionarii corespunzatoare a namolurilor generate in cadrul statiilor de epurare a fost elaborata 
Stategia privind  managementul al namolurilor si reziduurilor. Astfel, namolurile stabilisate si deshidratate 
rezultate  vor fi depozitate temporar pe platforme betonate in cadrul statiilor de epurare dupa care sunt 
transportate, in conform optiunilor de gestionare, fie la statia de compostare fie pe terenurile agricole.  

Conformarea cu obiectivele de mediu ale PMBH Mures 

Corelat cu PMBH Mures, Proiectul propus asigura conformarea cu obiectivele de mediu, dupa cum urmeaza: 

Directiva privind apa potabila (80/778/EEC), amendata de Directiva 98/83/EC 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă în legislația națională 
prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Proiectul asigura implementarea obiectivelor Directivei privind cerintele de calitate pentru apa potabila in 
localitati si siguranta distributiei, protectia surselor de apa bruta, asigurarea sanatatii populatiei si reducerea 
pierderilor din retele. 
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Corelat cu PMBH Mures, la dezvoltarea proiectului  s-au avut in vedere masurile investitionale pentru 
implementarea prevederilor Directivei, aferente sistemelor de alimentare cu apa, prevazute in  Anexa 9.2 ale 
PMBH Mures: 

Masuri privind asigurarea calitatii apei potabile controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a 
sănătăţii 
 

 S-a realizat analiza de optiuni pentru identificarea celei mai bune solutii de de alimentare cu apa 
pentru localitatile care in prezent nu au sisteme de alimentare cu apa sau ale caror surse de apa au 
capacitate redusa si tehnologie de tratare neadecvata, astfel, asigurandu-se furnizarea apei catre 
populatie, cu respectarea parametrilor de calitate pentru apa destinata consumului uman  prevazuti 
de Directiva 

o pentru asigurarea unor surse conforme pentru alimentarea cu apa s-a decis renuntarea la 

suresele locale de capacitate mica si reabilitarea surselor existente  Sursa Varianta, Sursa 

Turda Veche, Sursa Calarasi si Sursa Poiana, alimentarea cu apa a localitatilor incluse in  

SZAA Turda si SZAA Campia Turzii realizandu-se prin extinderea si reabilitarea sistemului 

de aductiuni  

o pentru asigurarea unui debit sufficient  pentru consumatorii din aria de operare s-a decis 

suplimentare debit la sursa prin reactivarea surselor existente aflate in prezent in 

conservare, concomitent cu suplimentarea debitului posibil a fi furnizat catre consumatori 

prin reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 s-a realizat analiza riscurilor schimbarilor climatice asupra sistemului de alimentare cu apa; astfel au 
fost identificate si integrate in proiect masurile de adaptare la schimbarile climatice in scopul  
asigurarii furnizarii in siguranta a apei potabile si la calitatea prevazuta de Directiva; masurile de 
adaptare la schimbarile climatice sunt prezentate si in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017. 

 pentru asigurarea calitatii apei potabile la consumatori din punct de vedere al salubritatii si puritatii, 
in conformitate cu prevederile Directivei,  prin proiect se vor realiza  4 statii de tratare si 2 statii de 
clorinare a apei potabile (Statie de tratare Varianta Turda, Statie de tratare Turda Veche, Statie de 
tratare apa Calarasi,  Statie de tratare apa Poiana, Statie de clorinare Petresti (zona Holcim), statie 
de clorinare ce va asigura reclorinarea apei din cele doua rezervoare din cadrul GA Calarasi)  care 
vor asigura furnizarea apei catre populatie cu respectarea indicatorilor fizico-chimici si micro-
biologici;  

 pentru asigurarea furnizarii in siguranta a apei potabile se vor realiza rezervoare de inmagazinare a 
apei: Reabilitare rezervor Varianta si  rezervor Cornesti, executia a doua rezervoare avand in 
Petrestii de Jos (zona Holcim) din care se vor alimenta localitalile invecinate Tureni, Aiton, Ploscos, 
Petrestii de Jos si Ciurila, reabilitarea rezervorului existent Calarasi (Campia Turzii), executie 
rezervor Tritenii de Sus; rezervor Viisoara si rezervor  Urca; 

 pentru asigura furnizarea in siguranta a apei potabile, la standardele prevazute de Directiva  se vor 
realiza:  

o Aductiuni: reabilitare si extinderea conductelor de aductiune;  

Astfel, ca urmare a cresterii productiei/capacitatii de transport a apei potabile prin 
intermediul proiectului si imbunatatirii nivelului de tratare a apei potabile dupa 
implementarea proiectului se va asigura un grad de conectare la sisteme centralizate 
conforme cu  Directiva 98/83/EC/1998 pentru alimentarea cu apa, in aria de operare de 100 
%; 

o Retele de distributie: reabilitare retele de distributie  si extindere retele de distributie  ,  in 
localitatile Turda, Campia Turzii, Rediu, Bogata, Prunis, Padureni, Saliste, Mihai Viteazu,  
Cornesti,  Ploscos, Crairat, Valea Florilor,  Deleni, Sandulesti, Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, 
Martinesti, Micesti, Luncani, Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, Clapa, Colonia, Padureni, 
Triteni-Hotar, Viisoara;   

 Statii de pompare  pe retelele de alimentare cu apa  19 buc, reabilitare 1 buc. 
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 calitatea apei potabile furnizata in retelele de distributie va fi monitorizata prin sisteme de 
monitorizare, control și achiziții de date (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) a 
calității apei la ieșirea din stațiile de tratare,  la iesirea din  rezervoarele de stocare și a parametrilor 
de exploatare în rețea; 

 prin proiect se vor asigura perimetrele de protecție a stațiilor de tratare, stațiilor de pompare și a 
rezervoarelor de stocare și distribuție, prin împrejmuire cu gard; 

 OR este dotat cu  un laborator mobil de detectare  pierderi de apa; prin proiect se vor achizitiona 
echipamente pentru detectarea pierderilor de apa: corelator digital pentru localizarea pierderilor de 
apa din conducte, locator pentru determinarea traseelor de conducte metalice-cabluri ingropate, 
detector acustic pentru confirmarea exacta a pierderilor de apa din teren, dispozitiv radar pentru 
cautare retele utilitati ingropate, debitmetru portabil pentru Dn 50 – Dn 1500 mm;  

 operatorul este dotat cu un laborator apa potabila acreditat RENAR; monitorizarea este prevazuta a 
fi realizata OR la apa bruta influenta in statia de tratare, pe etape de tratare, la iesirea din statiile de 
tratare, la iesirea din rezervoarele de inmagazinare si la robinetul consumatorului; de asemenea se 
realizeaza monitorizarea  in flux continuu a apei brute  pentru turbiditate si pH si la iesirea din statiile 
de tratare pentru clor; avand in vedere extinderea ariei de operare prin proiect se vor  se vor 
achizitiona dotari pentru laboratorul de apa potabila: prelevator de probe portabil, balanta analitica, 
conductometru, oxigenometru portabil, tirator potentiometric automat, cabinet de stocare acizi si 
baze, spectofotometru UV/VIS, Reactiv pentru generare mediu anaerob/anaerobic. 

   Masuri pentru protectia surselor de apa:  

 prin proiect se vor stabili si institui zonele de protectie sanitara pentru sursele de apa reabilitate prin 
proiect; de asemenea vor fi instituite zone de protectie sanitara, in conformitate cu legislatia in 
vigoare, in jurul instalatiilor de  stocare si tratare a apelor in vederea potabilizarii; 

 calitatea apei brute ce intra in statiile de tratare va fi monitorizata in flux continuu; 

 prin proiect se asigura colectarea si epurarea apelor uzate si descarcarea apelor epurate in emisari 
naturali (raul Aries pentru SEAU Turda-Campia Turzii si pentru SEAU Luncani si  raul Tritul  pentru 
SEAU Tritenii de Jos)  cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti de  Normativul NTP 
001/2005; procesul de epurare propus la toate statiile de epurare propuse a fi extinse prin proiect 
este compus din pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului si precipitarea 
chimica a fosforului; 

 in cadrul Strategiei privind managementul apelor uzate s-a intocmit Planul de actiune pentru situatii 
de avarie in scopul prevenirii poluarii accidentale a apelor de suprafata (capitolul 5 din SF); 

 in cadrul proiectului, in scopul gestionarii corespunzatoare a namolurilor,  protectiei mediului si 
sanatatii populatiei s-a intocmit Strategia   privind managementul namolurilor, conform careia 
namolul rezultat de la statiile de epurare va fi compostat si valorificat in agricultura sau va fi utilizat 
direct in agricultura;  

Prin implementarea proiectului se asigura un grad de conectare la sisteme centralizate de alimentare cu 

apa potabila de 94 % in anul 2021 (96,484 locuitori), respectiv 100% incepand cu anul 2023 (102883 

locuitori, cantitatea de apa furnizata utilizatorilor casnici si industriali fiind de 4.127 milioane mc/an ).  

 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE 

Obiectivele Directivei se refera la protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate 
urbane si de ape uzate din anumite sectoare industriale. Romania a obtinut perioada de tranzitie potrivit 
careia trebuie sa asigure pana la 31 decembrie 2015 conformarea cu  prevederile Directivei pentru 
aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. si pana la 31 decembrie 2018 conformarea aglomerarilor cu 2.000–
10.000 l.e.  

Corelat cu cele PMBH Mures, proiectul asigura realizarea urmatoarelor masuri prevazute in Anexa 9.3 a 
PMBH pentru implementarea obiectivelor Directivei:  

 extindere retele canalizare L=160254,07 m si reabilitare retele canalizare L= 48535,73 m in 
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localitatile: Municipiul Turda, Municipiul  Campia Turzii, Mihai Viteazu, Cheia,  Cornesti,  Sandulesti, 

Campia Turzii, Luna, Luncani, Gligoresti, Viisoara, Urca, Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Martinesti, 

Aiton, Calarasi, Calarasi Gara, Tritenii de Jos si Tritenii de Sus 

 79 statii de pompare noi si reabilitare 3 statii de pompare si conducte de refulare ape uzate 

menajere in urmatoarele UAT:  Municipiul Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Luna, Viisoara, Tureni, 

Aiton, Calarasi, Calarasi Gara, Tritenii de Jos si Tritenii de Sus 

 colectoare de transport ape uzate L tot=26025m: Colector refulare Aiton – Ceanu Mic, Ceanu Mic – 

Turda, Comsesti - Tureni, Tureni -Ceanu Mic si Calarasi Gara - Campia Turzii; 

 statie de compostare a namolurilor –SEAU Turda Campia Turzii;  

 extindere Statiei de epurare Luncani, dimensionata pentru 2600 l.e. 

 extindere Statiei de epurare Tritenii de Jos, dimensionata pentru  2800 l.e 

Apele uzate colectate vor fi epurate in statiile de epurare care vor fi realizate prin proiect si statiile de epurare 

existente, dupa cum urmeaza: 

Aglomerare/cluster Incarcare apa uzata 

colectata din aglomerari/ 

clustere 2027 (grad 

maxim de conectare)(l.e) 

SEAU Capacitate SEAU Emisar 

1 Cluster  Turda  104285 l.e SEAU   Turda - 

Campia Turzii 

110.000l.e Raul 

Aries 

2468 l.e SEAU Luncani 2600 l.e Raul 

Aries 

2 Aglomerarea Tritenii de Jos 2738 l.e SEAU  Tritenii 

de Jos 

2800 l.e Raul 

Tritul 

Prin implementarea proiectului se asigura un grad de colectare in sistem centralizat a apelelor uzate din 

zona proiectului de 84% in anul 2021 si 95% in anul 2023. Statia de epurare Campia Turzii este dotata de 

asemenea cu o statie de receptie ape uzate vidanjate prin care se asigura introducerea acestora in sistemul 

de epurare a apelor uzate.  

Deoarece intregul teritoriu al Romaniei este desemnat ca zona sensibila, prin proiect s-a  asigurat colectarea 

apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la nivel de treapta tertiara, pentru 

indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali.   

Prin asigurarea epurarii avansate  cu eliminarea azotului si fosforului a apelor uzate colectate din 

Aglomerarea Tritenii de Jos si localitatea Urca, se contribuie la atingerea obiectivele de mediu de atingere a 

starii ecologice bune pana in 2021, in conformitate cu PMBH Mures, pentru corpul de apa Tritul.   

Pentru corpul de apa Aries (de la izvor pana la acumularea Mihoesti si afluentii sai),  obiectivele de mediu de 

atingere a starii ecologice bune si starii chimice bune au fost atinse in anul 2015; de asemenea, starea 

chimica buna a Raului Tritul a fost atinsa in anul 2015. 

 
Incarcarea apelor epurate descarcate in emisari este urmatoarea : 

SEAU Consum biochimic 
de oxigen la 5 zile 

(CBO5) 

Consum chimic 
de oxigen - 
metoda cu 
dicromat de 

potasiu (CCO(Cr)) 

Materii în suspensie 
(MS) 

Azot total (N) Fosfor total (P) 

 mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi mg/dm3 kg/zi 

SEAU Campia Turzii- 25 1365.12 125 6825.6 35 1911.17 10 546.05 1 54.61 
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Emisar Raul Aries 

SEAU Luncani 

Emisar Raul Aries 
25  12.59 125 62.95 35 17.63 10 5.04 1 0.5 

SEAU Tritenii de Jos 

Emisar Raul Tritul, afluent 
al raului Valea Larga, 
afluent al Raului Aries 

25 13.96 125 69.8 35 19.55 15 8.38 2 1.12 

 

Prin asigurarea epurarii a apelor uzate colectate zona proiectului, se contribuie la atingerea 
obiectivele de mediu de atingerea si mentinerea starii ecologice bune si a starii chimice bune, in 
conformitate cu PMBH Mures.  

Directiva privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de 

epurare in agricultura (Directiva 86/278/EEC) 

Conform Strategiei namolurilor, realizata in cadrul Studiului de fezabilitate, namolurile generate in cadrul 
SEAU Tritenii de Jos, SEAU Luncani si SEAU Cp. Turzii  vor fi compostate sau valorificate direct in 
agricultura. Astfel in statia de compostare va composta cca 70% din namourile generate in cadrul SEAU 
Turda Campia Turzii.  Strategia namolurilor este prezentata mai detaliat in sectiunea 6.13 Strategia 
namolurilor.     

Compostul si namolurile deshidratate si stabilizate ce vor fi utilizate direct in agricultura vor respecta cerintele 

privind calitatea namolurilor, respectiv continutul de metale grele stabilite prin OM nr. 344/2004 care 

transpune Directiva 86/278/EEC.  In scopul asigurarii unei calitatati corespunzatoare pentru utilizarea ca 

fertilizant a namolurilor se va asigura, in conformitate cu Strategia privind managementul apelor uzate 

industriale,  monitorizarea apelor uzate descarcate in retele avand in vedere valorile limita pentru metale 

grele si dezinfectarea la sursa a apelor uzate provenite din unitatile medicale, in conformitate cu legislatia. 

Pentru valorificarea directa a namolurilo in agricultura a fost estimata a fi necesara o suprafata de cca. 100 

ha/an. La identificarea terenurilor care se preteaza la utilizarea namolurilor se vor realiza studii agrochimice 

speciale pentru a identifica potentialul agrochimic al acestora si continutul de metale grele iar inainte de 

utilizare se va solicita Agentiei pentru protectia Mediului permisul pentru  imprastierea namolurilor pe 

terenurile agricole, in conformitate cu legislatia.  

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse 

agricole 

In conformitate cu  Codului de Bune Practici Agricole aprobat prin Ordinul nr. 990/2015 si masurile din 

Programul de Actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, in scopul 

prevenirii poluarii cu nitrati  din surse agricole a apelor,  la utilizarea namolurilor ca fertilizant  se va avea in 

vedere ca doza maxima de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplica pe terenuri nu poate 

depasi 170 Kg/ha/an.  

Pentru utilizarea namolurilor pe terenuri agricole se vor realiza studii agrochimice speciale, in conformitate cu  

prevederile OM nr 344/2004,  prin care se va stabili cantitatea maxima anuala de namol care poate fi aplicata 

pe terenuri, avand in vedere  continutul de azot al acestora si aportul in azot al altor tipuri de ingrasaminte 

aplicate si care vor contine planuri de fertilizare, conditiile de imprastiere a namolurilor si precizari privind 

perioadele de aplicare a namolurilor pentru a diminua riscul de percolare. 

In cadrul statiilor de epurare Tritenii de Jos si Luncani se vor realiza platforme pentru depozitarea temorara a 

namolurilor pentru 6 luni. De asemenea, SEAU Campia Turzii este dotata cu platforma de depozitare 

temporara a namolurilor pentru 6 luni.    

La plicarea namolurilor se vor avea in vedere restrictiile de utilizare a ingrasamintelor organice pe terenuri in 

panta,  pe terenuri saturate cu apa, inundate, inghetate sau acoperite cu zapada, pe terenuri adiacente 

cursurilor de apa sau in vecinatatea captarilor de apa potabila stabilite prin Programului de actiune pentru 
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protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.  

Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice (Directiva Pasari) si Directiva 92/43/CEE 

privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (Directiva Habitate), denumite 

generic Directivele Natura 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere obiectivele de conservare ale planurilor de management pentru 

ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar, respectiv actiunile pentru reducerea efectelor 

presiunilor la nivelul cursurilor de apa, in vederea protectiei biodiversitatii.  

Pentru evaluarea impactului asupra speciilor, habitatelor si siturilor  sau avut in vedere urmatoarele criterii de 

evaluare: afectarea  integritatatii siturilor, posibila afectare a speciilor tinta din situri in faza de constructie si 

in faza de operare a proiectului, a parametrilor cantitativi si calitativi ai speciilor tinta, avand in vedere  

cerintele ecologice ale speciilor tinta relevante pentru posibilul impact al proiectului si  vulnerabilitatile sitului.  

In scopul protectiei speciilor si habitatelor din siturile natura 2000 si a rezervatiile naturale prin proiect s-au 

propus o serie de masuri  pentru faza de constructie si operare; pentru a asigura  integritatea siturilor, 

retelele transport si distributie apa si retelele de canalizare si colectoarele de canalizare sunt amplasate in 

ampliza drumurilor/trotuarelor. 

Concluziile, inclusiv masurile stabilite prin Studiul de evalauare adecvata referitoare la protectia speciilor si 

habitatelor sunt prezentate in sectiunea 12.3.1; de asemenea, masurile de prevenire si reducere a impactului 

asupea speciilor si habitatelor sunt mentionate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017 si au fost integrate in 

proiect. 

Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice si private asupra mediu  

  

12.1.3 Coerenta proiectului cu obiectivelor politicii privind schimbarile climatice:  

 

Obiectivele politicii privind schimbarile climatice 

Avand in vedere contextul schimbarilor climatice actuale şi viitoare Strategia Europa 2020 stabileste 
obiectivele ―20/20/20‖ in  materie de climă/energie in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
sera cu 20% fata de nivelurile din anul 1990, respectiv: 

 utilizarea eficienta a resurselor in contextul schimbarilor climatice  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  cu 20%  

 cresterea eficientei energetice cu 20% 

Corelat cu aceste obiective, in scopul combaterii si reducerii impactului schimbarilor climatice, 
Strategia Nationala privind Schimbarile climatice 2016-2030 (CCS) stabileste urmatoarele 

obiective:  

In scopul asigurarii respectarii anagajamentelor Romaniei, corelat cu obiectivele Strategiei Europa 2020,  

Strategia privind Schimbarile climatice 2016-2030 stabileste urmatoarele tinte pentru reducerea GES:  

 atingerea ţintei pentru anul 2020 pentru sectoarele non ETS de creştere cu 19% a emisiilor de GES 

fata de anul 2005  

 contributia la atingerea ţintei UE stabilita de "Cadrul 2030 privind clima şi energia"  de reducere a 

emisiilor GES cu 40% până în 2030 la nivelul european  

 reducerea consumului de energie primară faţă de valoarea de referinţă (2005) cu 19% pentru anul 

2020.  
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Pentru a atinge aceste CCS propune, pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate,  urmatoarele 

obiective care sa conduca la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera:  

12.1.3.1 Obiective si masuri de reducere a gazelor cu efect de sera integrate in proiect 

 

Obiectivul 1 : Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii 

apelor uzate urmatoarele masuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice de reducere a emisiilor de 

gaze cu effect de sera:  

a) Implementarea gestionării eficiente a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate (termen 

2016-2020) 

b) Continuarea finanţării modernizării sistemelor eficiente de epurare a apelor uzate din oraşe/regiuni pentru 

a se asigura conformitatea cu cerinţele UE relevante privind calitatea apei şi acoperirea serviciilor şi 

reducerea emisiilor de GES (termen 2016-2018) 

 

Investitiile propuse prin proiect  integreaza urmatoarele masuri de combatere a schimbarilor climatice prin 

reducerea directa sau indirecta a emisiilor de GES, in conformitate cu CCS si Planul de actiune:   

 

Masuri pentru gestionarea eficienta a namolurilor integrate in proiect 

 Realizarea prin proiect a unei statii de compostare a namolurilor si valorificarea compostului ca 

fertilizant pe terenurile agricole; prin compostarea  namolurilor si utilizarea compostului sau direct a 

namolului stabilizat ca fertilizant in agricultura se va asigura reducerea consumului de resurse 

energetice pentru producerea de fertilizanti chimici si implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera; 

 conform Strategiei privind managementul namolurilor realizata in cadrul Studiului de fezabilitate cca 

70% din namolurile generate la SEAU Campia Turzii vor fi compostare in cadrul statiei de 

compostare  a namolurilor, realizata prin proiect; namolurile generate in cadrul SEAU Tritenii de Jos 

si Luncani vor fi valorificate direct in agricultura prin utilizarea namolului ca fertilizat, contribuind 

astfel la evitarea generarii emisiilor indirecte de GEF associate obtinerii de fertilizatori chimici si 

reducerea consumului de resurse; 

Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate si utilizarea eficienta a 

resurselor, in contextul schimbarilor climatice: 

 statiile de pompare, statiile de tratare, rezervoarele si statiile de epurare vor fi prevazute cu 

echipamentele SCADA pentru monitorizarea, supervizarea si conducerea proceselor tehnologice din 

sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare 

 optimizarea numarului de pompe propuse prin proiect contribuie la reducerea consumului de resurse 

pentru producerea energiei.   

 la procurarea utilajelor se are in vedere consumul de energie si emisiile de CO2 pe durata ciclului de 

viata; se vor achizitiona utilaje  echipate cu motoare conventionale dar cu consum redus de energie 

si emisii reduse de gaze cu effect de sera;  

 identificarea si alegerea surselor de apa ce nu necesita tratare intensiva si cu consum mare de 

energie si implicit cu emisii reduse de GES;  

 reabilitarea conductelor de aductiune si a retelelor de distributie si verificarea cu echipamente de 

detectare a pierderilor implica reducerea consumului de energie pentru captare si tratarea apei si 

indirect se reduc emisiile de gaze cu efect de sera; 

 prin proiect se asigura un grad de colectare a apelor uzate din zona proiectului de 95 % si epurarea 

avansata  cu eliminarea azotului si fosforului a acestora (epurare 100%) in SEAU Campia  Turzii 

(existent) si  SEAU Triteni si Luncani (extinse prin proiect); apele epurate sunt descarcate in Raul 

Aries, respectiv Raul Tritul cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin HG nr 352/2005 si a 
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Avizului  de gospodarirea apelor; (colectarea si epurarea apelor uzate contribuie la evitarea 

contaminarii apelor si compromiterii calitatii acestora ce ar genera costuri suplimentare cu energia, 

emisii indirecte de GES si materiale in cazul potabilizarii) 

 reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare reduce riscul de inundabilitate 

urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU; reabilitarea prin proiect a retelelor de 

canalizare, cu o lungime totala L=48059.13 m, conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei 

uzate, respectiv reducerea consumului de resurse si a costurilor de epurare si indirect reducerea 

GES; 

 apele uzate vor fi descarcate in emisarii naturali (Raul Aries si Raul Tritul) cu respectarea 

indicatorilor prevazuti de  NTPA 001/2005, urmatorii parametrii fiind  monitorizati continuu:  pH, 

temperatura si NH4; 

 prevenirea producerii exfiltratiilor din retelele de canalizare prin verificarea periodica cu echipamente 

de detectare a pierderilor, conduce la evitarea contaminarii apei freatice si compromiterii calitatii 

apelor subterane si implicit la reducerea costurilor privind tratarea in vederea potabilizarii  

 montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate si descarcate in retelele de canalizare 

incurajeaza reducerea consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa in 

contextual schimbarilor climatice  si reducerea emisiilor indirecte de GES 

 implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de canalizare, avand in 

vedere respectarea principiului poluatorul plateste are rolul de a incuraja utilizarea eficienta a 

resurselor de apa;  

Masuri de conservare a biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice  

Prin realizarea de investitii pentru colectarea si epurarea biologica a apelor uzate se eliminand o sursa 
importanta de poluare a solului, subsolului si apelor de suprafata si subterane, asigurand conservarea 
si mentinerea de ecositeme sanatoase, evitarea  pierderii biodiversitatii si  mentinerii rolului  
ecositemelor terestre si acvatice de a absorbi si stoca carbonul. 

In vederea protejarii biodiversitatii si serviciilor ecosistemice s-au avut in vedere, urmatoarele masuri: 

 solutiile de asigurare a alimentarii cu apa au avut in vedere resursele de apa disponibile si cerinta de 

a nu produce modificari in habitate si modificari ale modului  de viata, avand in vedere influenta 

previzionata a  schimbarilor climatice asupra debitelelor; 

 la alegerea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere prevenirea reducerii diversitatii 

biologice, evitarea afectarii integritatii siturilor si parametrilor cantitativi si calitativi ai speciilor tinta din 

siturile Natura 2000;  

 conservarea obiectivelor ariilor protejate, ca urmare a investitiilor promovate pentru facilitatile de 

epurare, obtinandu-se o calitate corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare; 

 reducerea presiunilor suplimentare  asupra biodiversitatii prin epurarea biologica a apelor uzate 

descaracarea in emisari naturali a caror stare ecologica si chimica nu este buna 

 la finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar de lucrari vor fi aduse lor  la starea initiala 

 colectarea apelor uzate  din zona proiectului va diminua impactul  asupra apei fretice.  

Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor strategice de 

crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii masura: 

 Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din investiţiile în 

domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale 

In scopul asigurarii atingerii acestui obiectivului prin proiect au fost integrate urmatoarele masuri care 

contribuie la cresterea eficientei energetice: 

 

Masuri pentru cresterea eficientei energetice a pompelor in domeniul alimentarii cu apa si a epurarii apelor 
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reziduale 

In scopul asigurarii atingerii obiectivului de crestere a eficientei energetice a pmpelor, prin proiect au fost 

integrate in proiect urmatoarele masuri care contribuie la cresterea eficientei energetice: 

 reabilitarea pompelor existente prin inlocuirea cu pompe cu eficientei energetice ridicata aferente 

sistemului de alimentare cu apa si canalizare  

 optimizarea numarului de pompe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare; 

 toate pompele achizitionate prin proiect vor fi ave eficienta energetica ridicata; prin proiect vor fi 

realizate 12 SP pe conductele de aductiune, 20 SP pe retelele de distributie, 1 SP pe reteaua de 

distributie si 2 SP pe aductiune vor fi reabilitate; de asemenea  sursele de apa Turda Varianta, Turda 

Veche, Poiana, ST Varianta si ST Turda veche  vor fi echipata cu  pompe; in cadrul sistemului de 

canalizare vor fi asigurate prin proiect 55 SPAU pe retelele de canalizare, 3 SPAU se vor reabilita  

iar pe colectoarele de canalizare se vor asigura 5 SPAU; de asemenea SEAU Tritenii de Jos si 

Luncani vor fi dotate cu SP eficiente energetic; 

 achizitia de statii de suflante eficiente energetic aferente treptei de tratare biologica din SEAU Triteni 

si SEAU Luncani; 

 achizitia de ventilatoare pentru aerarea brazdelor si  ventilarea halei de compostare din cadrul  de 

compostare cu eficienta energetica mare. 

De asemenea, masurile sunt mentionate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017.  

Masurile mentionate au fost integrate in costurile pentru fiecare  obiect de investitie si sunt cuprinse in 

Devizul lucrarilor si ACB. 

12.1.3.2 Obiectivul de adaptare la efectele schimbarilor climatice  si masuri de adaptare 

In scopul asigurarii utilizarii eficiente a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice prezente si 

viitoare CCS propune  pentru sectorul Apa urmatoarul obiectiv:   

Obiectivul 1: Reducerea riscului de deficit de apă  

In scopul indeplinirii obiectivului, Planul de actiune pentru perioada 2016-2020 aferent CCS stabileste 

urmatoarea masura: 

 Sprijinirea investiţiilor în utilităţi cu scopul reducerii pierderilor din sistemele reţelelor de distribuţie a 

apei, în prezent estimate la aprox. 50% (termen 2016-2020); 

Proiectul propus integreaza o serie de masuri investitionale si operationale ce contribuie la  reducerea 

deficitului de apa si cresterea utilizarii eficiente a resurselor  de apa, in contextual schimbarilor climatice:   

 reducerea pierderilor in retele prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, contribuie la 

reducerea consumului de resurse si a emisiilor de GES;   

 achizitia prin proiect a unui echipament de detectare a pierderilor de apa in retele va asigura 

reducerea consumului de resurse si indirect reducerea emisiilor de GES 

 statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea proceselor 

tehnologice din sistemele de alimentare cu apa  

 
Cresterea rezistentei la impactul schimbarilor climatice – masuri de adaptare la schimbarile climatice 
implementate in proiect: 

In urma evaluarii riscurilor climatice si analizarii impactul schimbarilor climatice asupra proiectului, in scopul 

cresterii rezistentei proiectului la schimbarilor climatice, in conformitate cu obiectivele Strategiei privind 

schimbarile climatice, proiectul  propune  o serie de masuri de adaptare la schimbarile climatice de natura 

investitionala, operationala si strategica, care au avut in vedere: 

 asigurarea de  surse si debite de apa suficiente care sa asigure cerinta de apa si de noi capacitati de 
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stocare apa potabila  pentru acoperirea necesarului, in conformitate cu analiza riscurilor si Analiza 

de optiuni realizata in cadrul Studiului de fezabilitate; 

 la alegerea amplasamentelor investitiilor s-au avut in vedere informatiile/hartile de hazard si risc la 

inundatii  

 reducerea pierderilor in retele si conducte de aductiune;   

 realizarea  unor sisteme de colectare a apei uzate in sistem divizor  

 procesele de tratare si epurare selectate au in vedere cresterea temperaturii medii anuale și 

temperaturilor extreme, modificări în regimul precipitațiilor sia precipitatiilor extreme; 

 achiziționarea de generatoare electrice de urgență pentru fiecare echipament pentru a asigura 

menținerea în funcțiune a sistemului in caz de fenomene meteo extreme 

 informatizarea si conducerea automata a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare prin achizitia 

de echipamente SCADA.   

Masurile operationale pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere masuri  de reparatii si 

intretinere a sistemelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificarea masurilor pentru functionare in caz 

de fenomene meteo extreme si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii, incendii.   

Masurile strategice identificate pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere intocmirea de planuri 

de inteventie si manuale de operare in caz de fenomene meteo extreme,  intocmirea de programe reparatii si 

intretinere si realizarea de studii privind influenta schimbarilor climatice viitoare asupra sistemelor.   

Descrierea pe larg a masurilor investitionale, operationale si strategice de adptare la schimbarile climatice 

sunt prezentate in sectiunea 12.4.5.3. 

Masurile identificate au fost integrate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017. 

12.1.3.3 Integrarea aspectelor legate de schimbarile climatice in cadrul evaluarii strategice de 
mediu 

POIM 2014-2020 a parcurs procedura de Evaluare Strategica de Mediu (SEA) in conformitate cu prevederile 
HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, 
care transpune in legislatia româneasca Directiva SEA nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri si programe asupra mediului. 

In scopul evaluarii efectelor de mediu ale POIM 2014-2020, in cadrul Raportului de mediu au fost selectate si 
formulate aspecte si obiective relevante de mediu si  pentru asigurarea prevenirii si minimizarii efectelor 
negative generate de schimbarile climatice. 

Obiectivul relevant de mediu – ―Prevenirea si minimizarea efectelor negative generate de schimbarile 
climatice‖ vizeaza reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale 
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice si propune numeroase actiuni in cadrul 
domeniilor „Protectia mediului si managementul riscurilor‖ si „Energie curata si eficienta energetica‖ a caror 
implementare va oferi solutii concrete de atenuare si adaptare la schimbarile climatice.  

Evaluarea strategica de mediu a subliniat faptul ca parcurgerea etapelor de proiectare in cadrul viitoarelor 
proiecte va trebui sa ia in considerare toate recomandarile din Raportul de mediu al POIM, dar si sa identifice 
masuri suplimentare de evitare si reducere a efectelor negative generate de schimbarile climatice.  

Ca urmare a evaluarii strategice de mediu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a emis Avizul de mediu 
pentru acest program operational care contine masuri de infrastructura pentru prevenirea riscurilor generate 
de schimbarile climatice (cu accent pe inundatii si eroziune costiera) si masuri non-structurale menite sa 
intareasca rezilienta la dezastre naturale. 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 939 / 1110 

12.1.3.4 Efectele proiectului asupra mediului inconjurator avand in vedere  schimbarile climatice 

 
In urma realizarii analizei de optiuni si aplicarii analizei multicriteriale cum ar fi impactul asupra mediului si 
impactul schimbarilor cliamatice asupra proiectului din cadrul studiului de fezabilitate si aplicarea masurilor 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  in scopul  reducerii impactului proiectului asupra 
schimbarilor climatice s-a constatat  ca proiectul va avea, in combinatie cu schimarile climatice, efecte 
pozitive asupra  mediului.  
Astfel, la realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionare care sa conduca la reducerea 
emisilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent Strategiei privind schimbarile 
climatice, cum ar fi : 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor 
uzate prin: 

 implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate  
 modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de epurare a apelor 

uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante privind calitatea apei si acoperirea 
serviciilor si rezilienta la schimbarile climatice. 

 Reducerea riscului de deficit de apa prin: reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii 
pierderilor din sistemele retelelor de distributie a apei  

 
 

 

12.2 PRINCIPII  CARE STAU LA BAZA DEZVOLTARII PROIECTULUI 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse prin proiect  s-au avut in vedere protectia sanatatii 

umane  si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a resurselor 

de apa, luand in considerare  principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si principiul poluatorul 

plateste.  

12.2.1 Principiul precautiei  

La realizarea proiectului s-a asigurat respectarea principiului precautiei in scopul de a asigura un nivel ridicat 

de protectie a mediului si a sanatatii oamenilor, animalelor si plantelor atunci cand datele stiintifice 

disponibile nu permit o evaluare completa a riscurilor.  

Astfel, principiului precautiei a fost aplicat in contextul adaptarii la schimbarile climatice si prevenirii poluarii 

prin identificarea riscurilor si a  potentialelor efecte negative ale acestora generate de proiect asupra 

mediului, biodiversitatii, apelor si a sanatatii umane, identificandu-se urmatoarele masuri de precautie: 

 Proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin POIM, Axa Prioritara AP3 

„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor‖,  Obiectivul 

Specific 3.2  ―Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului 

de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei‖; investitiile propuse contribuie la indeplinirea 

cerintele acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor 

uzate urbane ce raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si 

Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate; 

 la stabilirea investitiilor s-au avut in vedere masurilor de reducere a impactului asupra mediului 

stabilite in urma derularii procedurii SEA pentru POIM, referitoare la evitarea amplasarii investitiilor 

in situri Natura 2000, in zone in care poate aparea un impact prin cumularea cu alte activităţi socio-

economice, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect, reducerea  impactului asupra  

siturilor natura 2000, conform Studiului de evaluare adecvata.   

 proiectul a fost dezvoltat  avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, 

atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane 

stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al Bazinului hidrografic  Mures, prezentate 
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detaliat in sectiunea  12.1.2.2. 

 proiectul integreaza masurile necesare pentru atingerea obiectivelor Planului de Management 

aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului Dunarea 2016-2020, 

prevazute in Deciziei de incadrare negativa nr. 13657/SON/01.06.2016 emisa in urma derularii 

procedurii de evaluare de mediu SEA; decizia de incadrare este prezentata in anexa7 la Cererea de 

finatare. 

 Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind alimentarea 

cu apa si canalizarea in Judetul Cluj. Master Planul a fost realizat luand in considerare obiectivele 

nationale privind apa şi apa reziduală, masurile pentru implementarea directivelor europene 

relevante (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate şi Directiva nr. 98/83/CE privind 

calitatea apei destinate consumului uman) prevazute de PMBH Mures 2016-2021, precum şi 

politicile, obiectivele şi strategiile definite în Tratatul de aderare si Programul Operational 

Infrastructura Mare (POIM); Master Planul nu a facut obiectul unei evaluări strategice de mediu,  în 

conformitate  cu Directiva SEA. 

 proiectul propus a facut  obiectul evaluarii impactului asupra mediului (EIA), evaluarii adecvate  (AA) 

si evaluarii conformarii cu Directiva Cadru Apa; masurile investitionale au fost analizate, prin prisma 

principiului precautiei, avand in vedere evaluarea impactului si a celor mai reduse riscuri asociate 

asupra mediului, apelor, habitatelor si speciilor;  avand in vedere masurile de reducere a impactului 

luate prin proiect, s-a constatat ca proiectul nu are un impact semnificativ si ireversibil asupra  

mediului, habitatelor, speciilor si starii apelor;  

 in cadrul analizei de optiuni s-a realizat evaluarea impactului si a riscurilor pentru proiect legate de 

incertitudinile si efectele schimbarilor climatice pe termen lung si conditiile meteorologice extreme,  

prin analiza magnitudinii, duratei si reversibilitatii efectelor potentiale  

 la stabilirea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere solutii care sa anticipeze, 

previna si sa minimizeze cauzele schimbarilor climatice si masuri de reducere a efectelor adverse 

ale schimbarilor climatice, luand in considerare rezultatele analizei riscurilor, referitoare la 

disponibilitatea resurselor, conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice, reducerea gazelor 

cu efect de sera si masuri de adaptare la schimbarile climatice; 

 prin proiect se propun solutii tehnice, tehnologii si procese de productie curate, ca masura de 

implementare a principiului precautiei;  

 in conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale s-au avut in vedere 

urmatoare masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii umane, mediului, 

respectiv siguranta in operare a  sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in cazul identificarii 

unor riscuri: 

 la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare  se vor analiza tehnologiile/procesele de productie 

si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor economici, dupa caz, in scopul identificarii 

substantelor pentru care exista riscul de a genera efecte negative;   

 in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru care exista riscul 

potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor economici industriali, dupa caz,  

inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii si procese de productie mai curate, care sa 

elimine generarea unor astfel de substante.  

De asemenea, in conformitate cu principiul precautiei, pentru obtinerea autorizatiei de construire au fost 

obtinute avizele solicitate prin Certificatul  de urbanism sau alte avize solicitate in cadrul proceduriii de 

evaluare a impactului asupra mediului sau al procedurii de evaluare adecvata: 

 acord de mediu 
 aviz gospodarirea apelor  
 avizele si acordurile privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentarea cu apa, canalizare, 

alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, telefonie, fibra optica    
 avize privind securitatea la incendiu  
 aviz sanatatea populatiei,  
 aviz verificator M.L.P.A.T. 
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 aviz ANIF 
 aviz de amplasament SC Electrica 
 Aviz C.N.D.N.R 
 Aviz Directia Judeteana de Cultura si Culte 

 
 

12.2.2 Principiul actiunii preventive  

Proiectul este realizat in deplina conformitate cu principiul actiunii preventive, prin reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii de apa si canalizare, cu scopul de a diminua riscul de poluare a apei, ca o 

consecinta a reducerii pierderilor din sistemele de canalizare si asigurarii unei epurari adecvate a apelor 

uzate.  

Mai mult proiectul va contribui la: 

 Imbunatatirea situatiei ecologice din regiune si reducerea riscului pentru sanatatea populatiei in 

zonele de reabilitare/extindere a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate; 

 Imbunatatirea calitatii apei din corpurile receptoare prin epurarea corespunzatoare a apelor uzate  

 Controlul presiunii prin achizitia de echipamente pentru integrarea statiilor de pompare in sistemul 

SCADA existent.   

In conformitate cu principiul actiunii preventive, prin proiect s-au prevazut urmatoarele masuri de  prevenire, 

minimizare a  cauzelor schimbarilor climatice si reducere a efectelor adverse ale acestora: 

 masuri de adaptare la schimbarile climatice cu privire la alegerea amplasamentelor investitiilor si 

surselor de apa, alegerea unor solutii tehnice care sa  diminueze riscurile climatice asupra asigurarii 

cantitatii si calitatii apei livrate si calitatea apei epurate descarcate in emisari naturali,  

 realizarea de sisteme de canalizare te tip divizor 

 asigurarea utilizarii eficiente a resurselor: reducerea pierderilor din aductiuni si retele de apa, 

reducerea exfiltratiilor din  retelele de canalizare si detectarea pierderilor in scopul evitarii 

contaminarii  apei freatice, epurarea apelor uzate;   

 reducerea presiunilor suplimentare asupra biodiversitatii prin  colectarea si epurarea biologica a 

apelor uzate;  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: identificarea surselor de apa ce nu necesita tratare 

intensive si cu consum mare de energie;  reducerea si controlul pierderilor in retele;  

 achizitionarea prin proiect a unor echipamente  cu eficienta energetica mare. 

12.2.3 Principiul  remedierii cu prioritate la sursa  a  daunelor aduse mediului 

In conformitate cu principiul remedierii cu prioritate la sursa a  daunelor aduse mediului  prin proiect se 

pravad o serie de masuri menite sa asigure implementarea principiului, respectiv: 

Masuri investitionale integrate in proiect 

 prin investitiile propuse prin proiect se asigura colectarea apelor uzate urbane si epurarea acestora;  

 epurarea apelor uzate se realizeaza in statii de epurare sunt dotate cu trepta de epurare mecanica si 

biologica, dotate cu mijloacelor de masurare a debitelor, inregistrare si contorizare a debitelor si  

facilitati de prelevare si determinare automata a calitatii apelor descarcate; 

Masuri prevazute in Strategia  privind managementul apelor uzate insustriale (capitolul 5 din Studiul 
de Fezabilitate) 

 apele uzate descarcate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea prevederilor NTPA 

002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de 

canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; OR va asigura monitorizarea de control a 
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apelor uzate industriale descarcare in retelele de canalizare;  

 utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in retele astfel 

incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si cantitative prevazute in 

contract si in autorizatia de gospodarire a apelor;  

 OR si  agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a  a poluarii accidentale  si 

vor asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de poluare accidentala. 

Masuri aplicate de autoritatile de mediu  

 autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea de control a apelor uzate 

descarcate in retele  

 autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, 
referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, frecventa monitorizarii.  

12.2.4 Principiul poluatorul plateste 

Mecanismul  economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru Apa nr. 

2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din  Legea Apelor nr. 107/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei 

si prin HG nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor 

de apă (anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române").   

Astfel, in vederea atingerii obiectivelor politicii economice și financiare în domeniul apei, sistemul tarifar 

propus  prin proiect pentru furnizarea/prestarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare,  are la baza 

aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costurile de mediu şi de resurse, pe 

baza analizei economice şi cu respectarea principiului poluatorul plăteşte.   

In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul implementarii 

principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se au in vedere urmatoarele:  

 recuperarea costurilor de mediu  

 aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv prin costurile 

de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, conform grupelor de risc, in 

conformitate cu Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare al OR; prezenta 

poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in cantitati ce depasesc limitele maxime 

admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti 

care depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse 

activitati in apele uzate  din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si 

instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare.  

 la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa OR va solicita agentilor economici breviare de 

calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea corecta a necesarului de apa; 

 aplicarea de  penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de descarcare a 

apelor uzate în retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si contract;  

 principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel incat la 

finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat costurile de operare si 

mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea constructiilor si utilajelor din 

intreaga arie de proiect. 

 Conform Analizei Cost-Beneficiu, Principiul Poluatorul Plateste a fost integrat in sistemul tarifar 

aplicat de CAA, in conformitate cu noile Planul de management al BH Mures si Legea Apleor, astfel: 

 Tariful include costurile resurselor (apa extrasa), acesta fiind direct legat de raritarea resursei si 

mentinerea  sustenabila a corpurilor acvifere potabile; 

 Tariful include costurile de mediu (epurare, tratare namol, monitorizare ape uzate descarcate in 

retele si ape epurate descarcate in receptori); 
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 Politica de stabilire a prețului apei constituie o motivație adecvată pentru ca utilizatorii să utilizeze 

resursele de apă în mod eficient, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu incluse în 

directiva 2000/60/EC; 

 Tarifele sunt impartite in functie de destinatia finala a apei (sector industrial/ gospodarii). Nivelul 

tarifar este acelasi si pentru consumatorii casnici si pentru clientii comerciali insa pentru clientii 

comerciali se pot aplica tarife suplimentare si penalitati in functie de gradul de risc si gradul de 

incarcare al apelor uzate; 

 Constrangerea operatorilor economici sa respecte condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 

uzate  asa cum sunt prevazute in legea 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si anexele 

sale. 

Modul de stabilire al tarifului este prezentat in Raport ACB sectiunea 2.3. Tarifele pentru serviciul de 
alimentare cu apa si pentru cel de canalizare si sectiunea 2.3.1 Cadrul regulator.  

Aplicarea penalitatilor in conformitate cu principiul poluatorul plateste 

In cazul depasirii conditiilor de calitatative si cantitative de evacuare in retelele de canalalizare municipale, 

stabilite prin contractele de servicii, se vor calcula penalitati care sa acopere cheltuielile suplimentare cu 

epurarea, in conformitate cu principiul „poluatorul plateste‖.   

Penalitati se aplica  in conformitate cu instructiunile de calcul si cuantumul penalitatilor prevazute de  acte 

normative in vigoare. 

Detaliile cu privire la aplicarea principiului ―poluatorul plateste‖ sunt prezentate in Capitolul 5 ― Managementul 

apelor uzate industriale‖. 

12.3 CONFORMAREA CU SEA PENTRU PLANURI SI PROGRAME 

 

Planul de management al Bazinului Hidrografic Mures 

Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile PMBH Mures ce este inclus in Planul 
National de Management aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al 
Fluviului Dunarea 2016-2020.  

Planul National de Management 2016-2020 (PNMBHD), sinteza a celor 11 planuri de 
management la nivel de bazine hidrografice, a fost  supus procedurii de evaluare strategica 
de mediu (SEA) in conformitate cu ―Calendarul  si programul de lucru privind activitatile de 
participare a publicului in scopul realizarii celui de-al 2-lea Plan de management‖.  

In urma derularii procedurii de mediu, respectiv etapa de incadrare, s-a emis Decizia de 
incadrare nr  13657/SON/01.03.2016 (prezentata in Volumul IV EIM ) si s-a  decis ca Planul 
National de Management nu necesita evaluare de mediu, acesta urmand sa fie supus 
procedurii de adoptare fara acord de mediu.   

 
PNMBHD 2016-2020 a fost aprobat prin HG nr. 859/2016; declaratia privin evaluarea 
strategica de mediu poate fi consultata aici:  

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fTEST%2fDeclar

a%C8%9Bie%20SEA%20pentru%20Planul%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%20actu

alizat&FolderCTID=&View=%7b09A44A07-3C1F-4CC7-B88F-9EFD9B0C4777%7d 

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fTEST%2fDeclara%C8%9Bie%20SEA%20pentru%20Planul%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%20actualizat&FolderCTID=&View=%7b09A44A07-3C1F-4CC7-B88F-9EFD9B0C4777%7d
http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fTEST%2fDeclara%C8%9Bie%20SEA%20pentru%20Planul%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%20actualizat&FolderCTID=&View=%7b09A44A07-3C1F-4CC7-B88F-9EFD9B0C4777%7d
http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fTEST%2fDeclara%C8%9Bie%20SEA%20pentru%20Planul%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%20actualizat&FolderCTID=&View=%7b09A44A07-3C1F-4CC7-B88F-9EFD9B0C4777%7d
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Masurile stabilite prin Decizia de incadrare sunt integrate in Planurile de management ale bazinelor 

hidrografice; conformarea proiectului cu  prevederile PMBH sunt prezentate in sectiunea 12.1.2.2 

Programul Operational Infrastructura Mare 

Proiectul este finantat prin POIM – Axa prioritara 4 ―Protectia mediului si promovarea utilizarii 

eficiente a resurselor‖ si pentru care a fost derulata procedura SEA. Link-ul unde se poate regasi 

textul aferent Rezumatului fara caracter tehnic este urmatorul: 

http://www.mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/11/Raport%20de%20mediu_POIM_rev01.pdf  

Informatii mentionate la Articolul 9(1)(b) sunt prezentate  la urmatoarea adresa: 

http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/60  

Proiectul este finantat prin POIM, program pentru care a fost derulata procedura SEA. Link-ul unde 
se poate regasi textul aferent Rezumatului fara caracter tehnic este urmatorul: 

http://www.mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/11/Raport%20de%20mediu_POIM_rev01.pdf 

Informatiile mentionate la Articolul 9(1)(b), respectiv Declaratia  privind Evaluarea Strategica de 
Mediu pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, sunt prezentate  la 
urmatoarea adresa: 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014  
 

Master Plan privind alimentarea cu apa si canalizarea in Judetul Cluj 

Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind 

alimentarea cu apa si canalizarea in Judetul Cluj.  

Master Planul a fost realizat luand in considerare obiectivele nationale privind apa şi apa reziduală, 

masurile pentru implementarea directivelor europene relevante (Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate şi Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) 

prevazute de Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mures 2016-2021, precum şi 

politicile, obiectivele şi strategiile definite în Tratatul de aderare si Programul Operational 

Infrastructura Mare (POIM).  

Master Planul nu a facut obiectul unei evaluări strategice de mediu,  în conformitate  cu Directiva 

SEA. 

12.4 REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 

12.4.1 Evaluarea impactului asupra mediului 

 

12.4.1.1 Detalii privind derularea proceduriii de evaluare a impactului asupra mediului 

Activitatile propuse prin proiect se incadreaza in Anexa II punctul 13 (a) din Directiva 2011/92/EU, 

amendata prin Directiva 2014/52/EU – ―Orice modificari sau extinderi ale proiectelor listate in 

Anexa I sau in acesta anexa, autorizate deja,  executate sau in curs de executie, care pot avea 

http://www.mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/11/Raport%20de%20mediu_POIM_rev01.pdf
http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/60
http://www.mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/11/Raport%20de%20mediu_POIM_rev01.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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efecte semnificative negative asupra mediului (schimbari sau extinderi care nu sunt incluse in 

Anexa I) ‖. 

Conform legislatiei nationale, proiectul intra sub incidenta  HG nr 445/2009 privind evaluarea 

impactului asupra mediului, fiind incadrat in anexa II, la pct. 13a – Orice modificari sau extinderi, 

altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau 

in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte 

semnificative negative asupra mediului‖, pentru care autoritatea competenta de mediu decide daca 

este necesara evaluarea impactului asupra mediului (screening procedure). 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost derulata de APM Cluj, in conformitate 

cu OM nr 135/2004 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice si private. 

Etapa de evaluare initiala a proiectului 

Procedura de mediu a fost demarata in data de 21.01.2016, in urma depunerii la APM Cluj a 

Notificarii privind solicitarea acordului de mediu insotita de Certificatul de Urbanism si coordonatele 

Stereo 70 ale investitiei propuse.  Prin adresa nr 20384/01.02.2016 APM Cluj a solicitat 

completarea Notificarii cu prezentarea coordonatelor Stereo 70 in format DWG pentru traseul 

lucrarii aferente investitiilor propuse, urmand ca dosarul sa fie reanalizat.  In data de 02.03.2016 au 

fost transmise completarile solicitate prin adresa inregistrata la APM Cluj nr 21341/02.03.2016.  

In data de 10.03.2016 a fost realizata vizita de verificare a amplasamentelor de catre reprezentantii 

APM Cluj si a fost intocmit Procesul verbal de verificare a amplasamentului din 10.03.2016.   De 

asemenea a fost intocmita Lista de control in scopul identificarii posibilitatii ca proiectul supus 

analizei să aibă sau nu efecte semnificative asupra mediului, avand in vedere caracteristicile 

proiectului si amplasamentele analizate.  Avand in vedere rezulatele evaluarii conform Listei de 

control si in urma analizarii documentatiei depuse si a localizarii amplasamentelor in planul de 

urbanism si fata de arii protejate, zone –tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu 

restrictii  de construit, APM a emis Decizia de evaluare initiala a proiectului nr 95/11.03.2016, 

conform careia:  

 Proiectul propus intra sub incidenta art, 28 din OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei salbatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, traseul lucrarilor propuse afladu-se partial in interiorul 

siturilor Natura 2000: ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche, ROSPA0113 Canepisti, 

ROSPA0087 Muntii Trascaului, ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat, ROSCI0040 Coasta 

Lunii, Rezervatia Saraturile Ocna veche;  

 Agentia pentru Protectiea mediului decide necesitatea declansarii procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului  

 Pentru continuarea procedurii s-a solicitat depunerea Memoriului de prezentare si 

prezentarea urmatoarelor avize:  

o Aviz AN Apele Romane-Directia Apelor Mures 

o autorizatiile CNADNR pentru lucrarile in zona de protectie a drumurilor nationale si 

a autostrazii si corelarea proiectului cu proiectele de autoastrazi si drumuri  

o autorizatiile RAADPP pentru lucrarile amplasate in zona de protectie a drumurilor 

judetene  
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o depunerea anuntului privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

Etapa de incadrare 

Dupa obtinerea  tuturor avizelor solicitate prin Decizia de evaluare initiala nr 95/11.03.2016, s-a 

depus la APM Cluj Memoriul de prezentare in data de 13.01.2017 (adresa inregistrata in cadrul 

APM cu nr 20212/13.01.2017).  

Anuntul privind solicitarea de emitere a acordului de mediu a fost publicata astfel: 

 pe site-ul CAA din data de 28.03.2016  

 pe site-ul de presa INTURDA.RO incepand cu data de  25.03.2016, in ziarul Monitorul –

editie de Aries pe data de 30.03.2016  

 la sediul primariilor, dupa cum urmeaza: incepand cu data de 25.03.2016 la sediul Primariei 

Campia Turzii, Primariei Luna, Primariei Tritenii de Jos si Primariei Ciurila; incepand cu 

data de  28.03.2016 la sediul Primariei Viisoara, Primariei Calarasi si Primariei Tureni; 

incepand din data de 29.03.2016 la sediul Primariei Turda, Primariei Aiton, Primariei Mihai 

Viteazu, incepand cu data de 30.03.2016 la sediul Primariei Petrestii de Jos, incepand cu 

data de 04.04.2016 la sediul Primariei Sandulesti,  incepand cu data de 13.04.2016 la 

sediul Primariei Ploscos. 

  pe site-ul APM Cluj din  data de 17.01.2017.  

Nu au fost inregistrate observatii din partea publicului. 

Nu au fost solicitate completari ale Memoriului de prezentare.  

In urma sedintei CAT din data de 25.01.2017,  conform PV din data de 25.01.2017, s-a propus 

continuarea   procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata. La sedinta 

CAT au participat reprezentanti ai APM Cluj, ABA Somes Tisa, Consiliul Judetean Cluj, Garda 

Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Cluj, ABA Mures si ABA Crisuri.  De asemenea, la 

Sedinta CAT au participat reprezentantul custodelui sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii- 

Asociatia ENVIROTEAM si reprezentantul custodelui sitului Natura 2000 ROSCI0223 Saraturile 

Ocna Veche.  

Astfel, in data de 31.01.2017, APM Cluj a informat CAA prin adresa nr 20212/31.01.2017, referitor 

la decizia de supunere a proiectului evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.  

Proiectul deciziei de incadrare si decizia  au fost puse la dispozitia publicului, dupa cum urmeaza: 

 afisarea pe pe site-ul  APM din data de 30.01.2017 

 afisare pe site-ul CAA din data de 07.02.2017  

 afisare pe site-ul Aries TV din data de 07.02.2017,  pe site-urile de presa INTURDA.RO,  

Turda Info,  Turda Live, Ziar 15 Minute si  Ziar 21 din data de 07.02.2017 

 afisare la sediul primariilor din aria proiectului: din data de 07.02.2017 la se sediul 

primariilor Turda, Campia Turzii, Aiton, Luna, Mihai Viteazu, Sandulesti, Tritenii de Jos, 

Tureni, Viisoara si la sediul  CJ Cluj si din data de    08.02.2017 la sediul Primariilor 

Calarasi, Ciurila, Petrestii de Jos si  Ploscos. 
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Nu au fost inregistrate comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare; de asemenea, 

nu au fost depuse propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra 

mediului.  

Astfel, in urma parcurgerii etapei de incadrare in procedurile de evaluare a impactului asupra 

mediului si ale evaluarii adecvate, a fost emisa Decizia de incadrare nr.  36 din 17.03.2017 .   

Conform deciziei de incadrare, proiectul se supune deciziei de evaluare a impactului asupra 

mediului si evaluarii adecvate.  

Motivele care au stat la la baza luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a 

impactului sunt urmatoarele: 

 proiectul intra sub incidenta HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind incadrat  la 

anexa  nr. 2 punctul 13 litera a)  „Orice modificari sau eextinderi ale proiectelor deja 

autorizate, executate sau in curs de a fi executate.  

 Investitia duce la schimbarea temporara sau permanenta a folosintei terenului, modului de 

acoperire sa topografiei, inclisiv cresterea gradului de folosinta a acestuia; proiectul poate 

avea efecte si asupra folosintei viitoare a terenurilor invecinate; 

 Investitia duce la intensificarea traficului de orice fel in perioada de constructie di 

functionare si la crearea unui aflux permanent  sau temporar de populatie 

 Proiectul implica folosirea, depozitarea, transportul si manevrarea de substante care sunt 

riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu  

 Proiectul pate afecta conditiile de viata ale populatiei invecinate 

 Proiectul poate cauza zgomote si vibratii datarita traficului generat de lucrarile de 

canstructie si cel din etapa de functionare 

 Proiectul poate conduce la riscul de contaminare a solului si aapei din manevrarea, 

depozitarea sau deversarea de materiale periculoase sau toxice, existand riscul ca, pe 

termen lung, poluantii care provin din aceste surse sa se acumuleze in mediu; 

 Exista riscul ca, in timpul construirii sau finctionareiii proiectului, sa se produca accidente 

care pot afecta sanatatea populatiei  sau mediul (ex. Explozii, deversari, incendii, 

depozitarea, manipularea, folosirea de substante toxice sau periculoas; din evenimente 

care se situeaza in afara conditiilor normale ale protectiei mediului –ex. avarierea 

sistemelor pentru controlul poluarii; 

 Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioara a amplasamentului si a 

amplasamentelor invecinate, astfel incat sa existe un impact semnificativ asupra mediului; 

 Proiectul poate avea ca efect emiterea in aer de poluanti  din activitatile de constructie sau 

din instalatii/echipamente tehnice; 

 Extinderea, marimea, complexitatea durata, frecventa si  reversibilitatea impactului 

potential asupra mediului, sanatatii si sigurantei oamenilor, datorate, proiectului, in toate 

etapele acestuia, necesita a fi cuantificate, evaluate si stabilite eventuale masuri de 

diminuare; 
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 Proiectul de implementeaza partial in ariile naturale protejate Rezervatiilea Naturala 

Saraturile si Ocna Veche, ROSCI0023 Saraturile Ocna Veche, ROSCI0238 Suatu Cojacna 

Crairat, ROSCI0040 Coasta Lunii, ROSCI0113 Canepisti, ROSPA0087 Muntii Trascalui; 

 In ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0040 Coasta Lunii si ROSPA0087 

Munti Trascaului, in  cadrul verificarii amplasamentului s-a constatat ca proiectul va include 

actiuni de constructie care duc la modificari fizice reprezente de amplasarea unor 

rezervoare pentru apa  pe suprafte ocupate de pajiste, impactul nepatand fi cuantificat  pe 

baza informatiilor cuprinse in Memoriul de prezentare;  

 In ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat, 

ROSCI0040 Coasta Lunii si ROSCI0023 Saraturile Ocna Veche, ROSCI0113 Canepisti si  

ROSPA0087 Munti Trascaului exista pe amplasamentul proiectului si in imediata apropiere 

a acestuia habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar ce pot fi afectate 

de implementarea aproiectului iar impactul nu poate fi cuantificat pe baza informatiilor 

cuprinse in memoriul de prezentare; 

 Pe baza informatiilor detinute nu se poate stabili daca proiectul afecteaza direct sau indirect  

zonele de hranire/reproducere ale pasarilor de interes comunitar; 

 Pe baza informatiilor detinute  nu se poate stabili daca proiectul se incadreaza in 

prevederile legale (OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art 23 alin 2) avand in vedere implementarea paartiala in Rezervatia 

Naturala Saraturile ocna Veche.   

Etapa de definire a Domeniului evaluarii 

In vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării APM a intocmit Lista de control 

pentru definirea domeniului evaluarii si a convocat Comisia de Analiza Tehnica (CAT) in data de 

23.03.1017.  

La sedinta CAT au participat reprezentanti ai urmatoarelor institutii:  APM Cluj, Directia de 

Sanatate Publica Cluj, Transgaz, Consiliul Judetean Cluj, Garda nationala de Mediu- Cpmisariatul 

judetean luj, Apele Romani- Sistemul de Gospodarirea Apelor Cluj, ABA Crisuri si ABA Mures.  

De asemenea, la Sedinta CAT a participat reprezentantul custedelui sitului Natura 2000 

ROSCI0040 Coasta Lunii- Asociatia ENVIROTEAM. 

De asemenea, in cadrul etapei de definirea a domeniului evaluarii  a intocmit si transmis 

Indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in Raportul privind impactul asupra 

mediului si in Studiul de evalauare adecvata; nu au fost depuse propuneri în ceea ce priveşte 

conţinutul raportului privind impactul asupra mediului transmise de catre public. Indrumarul a fost 

pus la dispoziţia publicului prin afisare pe pagina de internet a APM in data de 24.03.2017. 

In urma sedintei CAT, conform PV al sedintei s-au solicitat urmatoarele: 

 Cuprinderea in RIM a tuturor aspectelor determinate conform etapelor procedurale 

anterioare 

 Obtinerea Avizului Directiei Silvice Cluj Napoca  

 Obtinerea Avizului Garzii Forestiere Cluj 
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 Obtinerea Avizele custozilor siturilor Natura 2000 

 Obtinerea Avizul ANIF 

Etapa Studiului de evaluare adecvata 

Studiul de evaluare adecvata a fost depus la Agentia pentru protectia mediului Cluj in data de 

12.05.2017.  

In cadrul procedurii de evaluare adecvata au fost obtinute Avizele custozilor siturilor Natura 2000, 

dupa cum urmeaza:  

 Avizul revizuit al custozilor ariei protejate ROSPA0113 Canepisti impreuna cu ROSCI0223 

Sararurile Ocna Veche, cu Rezervatia Naturala  Saraturile Ocna Veche si cu suprafata din 

ROSCI0238 cu care se suprapune-  Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii "Grupul 

Milvus"  si Greenenviro, nr Grup Milvus nr. 194 din data de 11.05.2017 si nr Greenenviro 

123/11.05.2017; 

 Avizul custodelui ariei protejate ROSCI0040 Coasta Lunii –Asociatia Enviroteam nr 6 din 

data de 03.05.2017 

 Avizul custodelui ariei protejate ROSPA0087 Muntii Trascaului, ROSCI0037 Cheile 

Turenilor si ROSCI0035 Cheile Turzii -  Natura 2000 Trascau nr 915 din data de 

06.04.2017 

Studiul de evaluare adecvata a fost analizat in cadrul sedintei CAT din data de 29.05.2017. In 

cadrul sedintei au participat  reprezentanti ai urmatoarelor institutii: APM Cluj, ABA Mures, INM 

Cluj. De asemenea au participat reprezentanti ai custozilor arilor protejate:  ENVIROTEAM 

(custode ROSCI0040 Coasta Lunii) si GREENENVIRO (custode ROSCI0223 Saraturile Ocna 

Veche). 

Conform PV al sedintei CAT din data de 29.05.2017 in cadrul sedintei s-a propus acceptarea 

Studiului de Evaluare Adecvata.  

APM Cluj a informat Titularul proiectului prin adresa nr 8260/31.05.2017 cu privire la urmatoarele 

aspecte:  

 studiul de evaluare adecvata este complet  iar concluziile acestuia pot fi acceptate ca fiind 

rezonabile si obiective 

 administratorii/custozii ariilor naturale protejate potential afectate au vizat favorabil 

derularea proiectului, iar respectarea conditiilor cuprinse in avizele respective impreuna cu 

masurile de reducere cuprinse in Studiu de Evaluare Adecvata  asigura implementarea 

proiectului fara a produce un impact semnificativ asupra retelei de arii naturale   de intere 

national si /sau comunitar 

 concluziile, conditiile de realizare si masurile de reducere a impactului prevazute in Studiul 

de evaluare adecvata  si in documentatia aferenta acestuia vor fi incluse in Raportul privind  

evaluarea impactului asupra mediului. 

Prezentarea detaliata a procedurii de evaluare adecvta este prezentata in sectiunea 12.4.2.1 

Detalii cu privire la procedura de evaluare adecvata.  
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Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului    

Raportul privind impactul asupra mediului a fost depus la APM Cluj in data de 14.06.2017.  

Raportul privind impactul asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata au fost pus la dispozitia 

publicului  prin afisare pe site-ul APM Cluj in data de 20.06.2017.  

In conformitate cu procedura de evaluare a impactului asupra mediului APM a stabilit impreuna cu 

Titularul proiectului oportunitatile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect si au  

data si locul dezbaterii publice. De asemenea APM a transmis Titularului proiectului prin adresa nr. 

23883 din data de 19.06.2017 Indrumarul privind Dezbaterea publica.  

Anuntul privind dezbaterea publica  a fost publicat dupa cum urmeaza: 

 pe site-ul APM Cluj in data de 20.06.2017 

 in presa: ziarul Faclia in data de 20.06.2017 si in ziarul Cluj manifest in data de 21.07.2017 

 pe site-ul CAA in data de 21.06.2017 

 la sediile Primariilor, dupa cum urmeaza: din data de  20.06 la Primaria Turda, Primaria 

Aiton, Primaria Calarasi, Primaria Ciurila, Primaria Campia Turzii, Primaria Petrestii de 

Jos, Primaria Ploscos, Primaria Sandulesti, Primaria Tureni, din data de 21.06.2017 la 

Primaria Campia Turzii, Primaria Luna, Primaria Tritenii de Jos, Primaria Viisoara, din data 

de 23.06.2017 la sediul Consiliului Judetean Cluj. 

De asemenea, au fost transmise invitatii de participare urmatoarelor asociatii si institutii: Asociatia 

Natura 2000 Trascau, Asociatia Enviroteam, Grupul Milvus, Asociatia Ecologica Lumea Verde, 

Clubului Ecologic „Transilvania‖, prefectura Cluj, Inspectoratul Judetean in Constructii Cluj, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj, garda nationala de mediu –Comisariatul Judetean 

Cluj, Administratia Bazinala de Apa Mures, Directia Silvica Cluj, Inspectoratului Teritorial de Regim 

Silvic și Vânătoare Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj,  

 Dezbaterea publica a avut loc in data de 12.07.2017. Cu ocazia desfasurarii dezbaterii publice a 

fost incheiat Procesul verbal nr 87/12.07.2017.  

Nu s-au inregistrat observatii sau contestatii din partea publicului interesat. De asemenea, pana la 

data la care a avut loc dezbaterea publica, publicul interesat nu a transmis la APM Cluj 

comentarii/opinii/observatii la raportul privind impactul asupra mediului.    

In cadrul procedurii de evaluare a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului APM a 

intocmit lista de control a etapei de analiza a calitatii raportului. In data de 18.07.2017 a fost 

organizata de catre APM sedinta CAT. La sedinta CAT au participat reprezentanti ai urmatoarelor 

instintutii: APM Cluj, Transgaz, Consiliul Judetean Cluj, Agentia Nationala de Imbunatatiri 

Funciare,  Directia de Sanatate Publica Cluj, ABA Mures si ABA Crisuri. Conform PV al sedintei 

CAT din 18.07.2017 Raportul privind impactul asupra mediului a fost acceptat si s-a decis emiterea 

Acordului de mediu.   

Decizia cu privire la emiterea Acordului de Mediu a fos t transmisa Titularului proiectului prin 

adresa APM Cluj nr 21605/31.07.2017.  

Proiectul acordului de mediu a fost pus la dispozitia pubicului in data de 01.08.2017.  
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Anunturile cu privirre la emiterea Acordului de mediu au fost afisate dupa cum urmeaza: 

 pe site-ul APM Cluj in data de 01.08.2017; 

 pe site-ul CAA in data de 01.08.2017; 

 in ziarul Faclia pe data de 02.08.2017 

 La sediul Primarilor din aria de proiect:la data de 02.08.2017 la Primaria Turda, Primaria 

Campia Turzii, Primaria Calarasi, Primaria Luna, Primaria Mihai Viteazu, Primaria Tritenii 

de Jos, Primaria Viisoara si la sediul Consiliului judetea Cluj; la data de 03.08.2017 la 

Primaria Aiton, Primaria Ciurila, Primaria Mihai Viteazu, Primaria Sandulesti, Primaria 

Tureni; la data de  04.08.2017la Primaria Ploscos. 

Nu au fost inregistrate observatii din partea publicului interesat.  

In data de 17.08.2017 a fost emis Acordul de Mediu nt 2 din 17.08.2017.  

 

12.4.1.2 Acordul de mediu 

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare 
adecvata a fost obtinut Acordul de Mediu nr 2 din 17.08.2017, emis de APM Cluj  pentru 
proiectul: ―Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda – 
Campia Turzii, in perioada 2014 – 2020‖.  

Acordul de mediu a fost intocmit in conformitate cu prevederile OM nr 135/2010 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private si 
contine:  

 Masurile pentru prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  

 Masurile de adaptare la schimbarile climatice si masuri de reducere a efectelor asupra 
schimbarilor climatice (masuri de reducere a gazelor ce efect de sera) 

 Masuri de reducere a impactului in faza de dezafectare; 

 Conditiile de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice, conditii de 
ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza 
concluziile evaluarii adecvate, conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de 
santier care trebuie respectate in timpul realizarii proiectului si planul de monitorizare a 
mediului in faza de constructie 

 Conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative,   conditii care 
reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei 
comunitare specifice si conditiile de respectare a normelor impuse prin legislatia specifica 
din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, 
protectia naturii care trebuie respectate in timpul exploatrii si planul de monitorizare a 
mediului in faza de exploatare 

 Conditiile necesare a fi indeplinitein timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si 
postinchidere, conditiile pentru refacerea starii initiale in vederea utilizarii ulterioare a 
terenului.   

Masurile prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  si conditiile 
stabilite prin Acordul de Mediu sunt integrate in totalitate in proiect si sunt prezentate dupa cum  
urmeaza: 
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 in sectiunea 12.4.1.3.Evaluarea impactului asupra mediului, masuri de reducere a 
impactului si conditii integrate in proiect,  

 in sectiunea 12.4.2.3.1.2 Masuri de prevenire, reducere si eliminare a impactului asupra 
habitatelor si speciilor  integrate in proiect 

 in sectiunea 12.1.3.1 Obiective si masuri de reducere a gazelor cu efect de sera integrate 
in proiect 

 in sectiunea 12.5.5.3. Masuri de adaptare la schimbarile climatice integrate in proiect. 

12.4.1.3 Evaluarea impactului asupra mediului,  masuri de reducere a impactului si conditii 
integrate in proiect  

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat in toate etapele proiectului;  masurile de 
reducere a impactului au fost prezentate in cadrul documentatiilor  solicitate in cadrul Procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului (RIM).  

Masurile de reducere a impactului asupra mediului stabilite prin Acordul de mediu  nr 2/17.08.2017 
au fost  integrate in proiect. 

Evaluarea impactului s-a realizat atat pentru faza de constructie cat si pentru faza de operare si 
dezafectare (la finalizarea duratei de viata).  

A. Impactul prognozat asupra mediului 

Impactul asupra mediului in perioada de constructie 
 
In perioada de constructie, sursele potentiale de poluare a mediului provin din urmatoarele activitati: 

 Activitatea desfasurata pe amplasamentul organizarii de santier 

 Activitatea utilajelor de constructie; 

 Transportul materialelor de constructie, prefabricatelor, personalului, etc.; 

 Depunerea materialelor de umplutura, montarea elementelor de constructii, etc.; 

 Depozitarea necontrolata a  deseurilor  

 Poluari accidentale cu produse petroliere sau uleiuri de la utilaje si autovehicule. 

Impactul produs asupra mediului prin activitatile desfasurate in perioada de constructie se manifesta prin: 

 Pulberile degajate in atmosfera la manipularea agregatelor, operatiunile de incarcare/descarcare a 
materialelor de constructie; 

 Emisiile de substante poluante in aer specifice arderii carburantilor in motoarele utilajelor de 
constructie si de transport (NOx, CO, SO2, pulberi) in frontul de lucru si pe culoarele de transport; 

 Pulberile de la materialele de constructie puse in opera; 

 Deseurile generate de organizarea si activitatile de santier 

 Zgomotul produs de utilajele de constructive. 

 Afectarea temporara a peisajului prin lucrarile de construtie 

Luand in considerare sursele de poluare cu impact asupra mediului, in perioada de executie, concentratiile 
cele mai ridicate ale poluantilor, sunt: 

 pulberile, in zona de manevrare a materialelor de constructie; 

 zgomotul produs prin activitatea utilajelor de constructie si transport. 

Pentru diminuarea/eliminarea impactului, in studiul de impact au fost identificate si integrate in proiect 
masurile care sa asigure reducerea sau eliminrea impactului negativ. 
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Dupa finalizarea lucrarilor, terenurile afectate temporar de realizarea lucrarilor vor fi aduse la starea initiala, 
prin lucrari de nivelare si innierbare sau de refacere a  drumurilor si trotuarelor. 

Avand in vedere masurile integrate in proiect de reducere sau eliminre a impactului negative asupra 
mediului, este redus local, temporar, reversibil.   

Impactul asupra mediului in perioada de operare a investitiilor 
 
In perioada de constructie, sursele potentiale de poluare a mediului provin din urmatoarele activitati: 

In perioada de constructie, sursele potentiale de poluare a mediului provin din urmatoarele activitati: 

 Operarea necorespunzatoare a instalatiilor si utilajelor 

 Descaracarea apelor din statiile de epurare in emisari de suprafata cu nerespectarea conditiilor de 
calitate prevazute de Acordul/Autorizatia de gospodarirea apelor 

 Avarii are retelelor de canalizare ape uzate sau in statia de epurare  

 Depozitarea temporara necorespunzatoare a namolurilor si reziduurilor rezultate din procesul de  
epurare a apelor uzate in cadrul statiilor de epurare 

 Intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor;  

 Compostarea namolurilor 

Exploatarea corespunzatoare a sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare Regiuea Turda nu va 
genera impact asupra mediului, lucrarile propuse conducând la un impact pozitiv asupra factorilor de mediu 
si sanatatii populatiei prin asigurarea accesului întregii populatii la serviciile centralizate de alimentare cu apa 
si canalizare, inclusive epurarea apelor uzate. 

Apa  

Prin implementarea proiectului se asigura colectarea in sistem centralizat a 95% din apele uzate si epurarea  
acestora in proportie de 100%. 

Prin masurile constructive adoptate  si regulamentele de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu 
legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra apei in faza 
de operare.  

 

Apele epurate in statiile de epurare care deservesc proiectul vor fi descarcate in emisari naturali cu  
respectarea indicatorilor de calitate prevazuti de legislatia in vigoare. 

Oate statiile de epurare sunt dotate cu instalatii de prelevare si analiza a indicatorilor de calitate a apelor 
uzare influente in statia de epurare si a apelor epurate, inainte de descarcarea in emisari naturali.  

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a retelelor de canalizare si a proceselor de epurare precum 
si pentru a asigura protectia operatorilor sistemului de canalizare, se va realiza monitorizarea apelor uzate 
industrial descarcate in retelele de canalizare sau direct in statia de epurare, conform programului de 
monitorizare intocmit de operatorul infrastructurii. Apele uzate industriale descarcate in sistemele de 
canalizare va fi epurata inainte de a fi evacuata in apele de suprafata receptoare. 

In cadrul Studiului de fezabilitate s-a elaborat  Strategia prinvind managementul apelor uzate industriale.  

Pentru a preveni producerea de avarii Operatorul va asigura planificarea activitatilor de revizie si intretinere 
periodica a retelelor de canalizare, a echipamentelor din statiilor de epurare si a utilajelor si autovehiculelor. 
De asemenea Operatorul va intocmi Planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.  In cazul 
producerii unei poluari accidentale se va actiona in conformitate cu Planul de actiune in caz de poluare 
accidentala si a sistemului de alerta.   

Pentru prevenirea si diminuarea impactului potential generat sunt necesare masuri operatorii, prevazute in 
regulamentele de functionare. 

In cazul in care apare o avarie la sistemul de colectarea a apelor uzate (retele de canalizare,pompe de ape 
uzate, statii de epurare) Operatorul va lua masuri pentru pentru impiedicarea sau reducerea extinderii 
pagubelor si va lua masuri de remediere  a efectelor poluarii. 
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Prin implementarea proiectului nu se generea un impact negativ asupra statii cantitative a  corpurilor de apa 
subterane prin extractia de apa si nu se va altera starea cantitativa buna si starea chimica buna a corpului 
de apa subterana care se  suptapune cu zona proiectului si din care se capteaza apa.  

De asemenea, prin operarea investitiilor nu se produce un impact asupra starii calitative a corpurilor de apa 
de suprafata, avand in vedere ca procesul de epurare va asigura respectarea indicatorilor de calitate stabiliti 
de legislatie si se va realiza monitorizarea calitatii apei.  

Avand in vedere cele mentionate, impactul asupra apelor, in faza de operare este nesemnificativ.  

Avand in vedere amplasarea investitiilor, prin implementarea proiectului nu se genereaza impact 
transfrontier.    

Aer si mirosuri 

In scopul evitarii imprastierii mirosurilor ce  pot rezulta de la statiile de compostare,  spatiile in care se 
desfasoate procesele tehnologice cu degajare de mirosuri  se vor realiza in spatii inchise. De asemenea, 
pentru a elimina eventualele mirosurile neplacute, Hala de compostare va fi dotata cu  echipamente de 
extragere a aerului viciat si neutralizare a mirosurilor (biofiltru). 

Avand in vedere dotarile ce se asigura prin proiect cu privire la limitarea generarii mirosurilor si neutralizarea 
mirosurilor neplacute, in faza de operare impactul este negative redus. 

Sol,  subsol 

Pentru a preveni poluarea solului sia subsolului este necesara gestionarea corespunzatoare a deseurilor si 
reziduurilor rezultate din operatiile de intretinere si reparatii a retelelor si caminelor. De asemenea este 
necesara depozitarea temporara corespunzatoare a namolurilor si compostului, pana la faza de valorificare. 

Conform proiectului namolul rezultat de la statiile de epurare Tritenii de Jos si Luncani va vor fi depozitate 
temporar pe platforme betonate acoperite  dimensionate pentru depozitarea temporata timp de 6 luni.  

De asemenea, namolul care urmeaza sa fie compostat va fi depozitat temporar in hale inchise si acoperite, 
pe platforme betonate prevazute cu rigole pentru colectarea levigatului iar compostul va fi depozitate 
temporar pe platforma betonata si acoperita.   

In cazul lucrarilor de reparatii si intretinere, dupa finalizarea lucrarilor de reparatii si intretinere, terenurile 
afectate temporar de realizarea lucrarilor vor fi  curatare si nivelate, iar terenul adus la starea initiala, prin 
refacerea carosabilului, a trotuarelor sau acoperirea cu sol si inierbare, dupa caz. 

Operatorul va intocmi Planuri de actiune in caz de avarie si Planul de prevenire si combatere a poluarilor 
accidentale care va contine masurile pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, medode de 
inlaturare a cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativa si 
restabilirea unei functionari in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrarilor 
necesare asigurarii unei functionari normale.  

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor 
aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact 
negativ asupra solului in perioada de exploatare. 

Avand in vedere masurile propuse prin proiect, impactul potential asupra solului in faza de  operare este 
direct, local, nesemnificativ,  temporar si reversibil. 

Biodiversitate 

Pe termen scurt, formele de impact relevante pentru tipul investitiilor propuse sunt reprezentate de pierderea 
de habitate, alterarea habitatelor, fragmentarea habitatelor, perturbarea activitatii si mortalitatea indivizilor la 
nivel de specie. In faza de opeerare, aspectul cel mai important este cel referitor la reducerea poluarii 
corpurilor de apa (subterane si de suprafata) si implicit imbunatatira conditiilor de habitat pentru speciile si 
habitatele de interes comunitar.  

Pe raza celor 12 UAT  in care sunt propuse investitii in sisteme de apa uzata, se desfasoara 7 de situri 
Natura 2000 unice, dintre care 5 SCI-uri si 2 SPA-uri. 

In cazul lucrarilor propuse in proiectul analizat, in cadrul evaluarii impactului asupra siturilor Natura 2000 nu 
a fost identificata probabilitatea aparitiei unor impacturi negative semnificative. 

In cazul acestor situri, investitiile pot genera impacturi pozitive prin: 
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 Reducerea poluarii cu substante organice; 

 Reducerea poluarii cu nutrienti (azot si fosfor); 

 Mentinerea/ Imbunatatirea starii ecologice si chimice a corpurilor de apa din interiorul acestora. 

In faza de operarare posibilitatea aparitiei unui unui impact negative este data de eventualele lucrari de 
reparatii si intretinere a retelelor care sunt  amplasate in Situri Natura 2000.  

Lucrarile se vor derula pe perioade reduse de timp si vor fi limitate spatial.   

Sunt necesare masuri de prevenire a afectarii vegetatiei, habitatelor si speciilor de interes comunitar din 
vecinatatea frontului de lucru.  

Prin investitiile propuse proiectul contribuie la protejarea potentialului existent de biodiversitate prin 
colectarea si epurarea biologica a apelor uzate din aglomerarile cu peste 2000 l.e, eliminand astfel o sursa 
importanta de poluare a solului, subsolului si apelor de suprafata, asigurand  mentinerea de ecositeme 
sanatoase, evitarea  pierderii biodiversitatii si  mentinerii rolului  ecositemelor terestre si acvatice de a 
absorbi si stoca carbonul. 

Impactul asupra habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000 si masurile de prevenire, reducere sau 
eliminare a impactului sunt prezentate in sectiunea  12.4.2.   

Peisaj  

In faza de operare  investitiei se vor realiza doar operatii de mentenanta si reparatii ale sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare.   

In faza de operare impactul asupra peisajului este similar cu cel generat in faza de constructie, respectiv  
prin realizarea sapaturilor  pentru efectuarea unor eventuale lucrarilor de repararii ale conductelor, insa pe 
tronsoane scurte. La finalizarea lucrarilor terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea initiala iar 
amplasamentele vor fi curatate si deseurile si pamantul excavat in exces vor fi gestionate in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

Mediul social si economic 

In urma implementarii proiectului populatia si agentii economici din zona au obligatia racordarii la retelele de 
canalizare in cazul in care nu detin instalatii de epurare individuale care sa asigure epurarea apelor uzate la 
standardele prevazute de Normaticul NTPA 002/2005.  

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediul social, care consta in cresterea standardului de viata 
pentru populatie prin asigurarea alimentarii cu apa potabila in localitatile de din zona proiectului si colectarea 
si epurarea apelor uzate de la populatie,  dezvoltarea activitatilor  durabile de productie prin  accesul la 
infrastructura de apa si canalizare, crearea unor locuri de munca, atat pe durata executiei lucrarilor, cat si pe 
durata functionarii obiectivelor propuse prin proiect. 

Partimoniu cultural  

Amplasamentele propuse pentru realizarea proiectului sunt situate in general in zone cu grad ridicat de 
antropizare - zona de ampriza a drumurilor nationale si judetele, comunale, drumuri de exploatare, strazi,  in 
incintele infrastructurii existente sau  pe terenuri libere de sarcini. 

Se poate aprecia ca, prin natura activitatilor propuse, investitia nu va avea un impact  semnificativ asupra 
conditiilor etnice si culturale din zona. 

Schimbari climatice 

In cadrul Studiului de fezabilitate s-a realizat evaluarea riscurilor schimbarilor climatice asupra  obiectivelor 
proiectului in scopul identificarii si implementarii  masurilor de adaptare in conditiile climatice actuale  sau in 
conditiile climatice viitoare, avand in vedere ca schimbarile climatice  pot afecta obiectele fizice  si 
infrastructura  din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiar si social. 

De asemenea,  in scopul asigurarii prin proiect a unor solutii tehnice reziliente la schimbarile climatice s-a 
realizat analiza riscurilor (hazardelor) climatice asupra  fiecarei optiuni propuse prin proiect, referitoare la 
alegerea surselor de apa, alegerea sistemului de canalizare.  

Pe baza riscurilor (hazardelor) climatice  s-au identificat masurile de adaptare, necesare pentru ca proiectul 
sa fie resilient la schimbarile climatice.  
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B. Masurile de diminuare a impactului asupra  mediului  

 
Apa  
Faza de constructie 
 

In vederea prevenirii poluarii apelor de suprafata si subterane, pe perioada realizarii investitiilor vor fi luate 
urmatoarelele masuri:  

 nu se vor amplasa organizari de santier in vecinatatea cursurilor de apa  

 in cadrul organizarilor de santier se  va asigura  colectarea apelor uzate  

 la punctul de lucru vor fi asigurate toalete ecologice; se va  incheia un contract  cu o firma 
specializata pentru igienizarea acestora;  

 se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si a matterialului excavat 

 lucrarile de intretinere si repararii, inclusiv schimbul de ulei la utilajele si vehicule utilizate de 
Antreprenori  se va realiza numai in cadrul service-urilor autorizate; 

 se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru transport materiale; 

 lucrarile de traversari cursuri de apa se vor executa in perioade de ape mici, cu urmarirea 
permanenta a prognozei debitelor pe cursul de apa traversat, fara a pune in pericol exploatarea 
incintelor adiacente. 

 Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua 
deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de 
suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie 
ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara  

 Constructorul  va intocmi un  Plan de management de mediu si va asigura monitorizarea Planului pe 
perioada de  realizare a investitiilor, respectiv respectarea masurilor de  prevenire si reducere a 
poluarii; Planul va include conditiile de realizare a investiilor  prevazute in actele de reglementare  
emise de APM Cluj si  legislatia in vigoare aplicabila.  

 In vederea prevenirii poluarilor accidentale Constructorul va intocmi Planul de prevenire si 
combatere a poluarilor accidentale. 

 La finalizarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala. 

Faza de operare 
 
Masuri pentru prevenirea poluarii corpurilor de apa de suprafata 

Pentru prevenirea eventualelor poluari a apelor de suprafata, respectiv emisarii statiilor de epurare  (Raul 
Aries si Raul Tritul), au fost  luate urmatoarele masuri de prevenire: 

 Se asigura colectarea apelor uzate din intrega zona a proiectului si epurarea acestora in proportie de 
100% 

 Apele epurate vor fi descaracte in emisari naturali cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti 
de legislatie 

 Se vor procura si instala generatoare electrice pentru  asigurarea functionarii echipamentelor vitale 
aferente procesului tehnologic (cum ar fi pompele din statia de pompare de intrarea in SEAU si 
evacuare SEAU, a treptei de pretratare mecanica, a mixerelor, a suflantelor si alte echipamente, 
precum si a sistemului SCADA), astfel incat in cazul unei intreruperi de alimentare cu energie 
electrica, acest generator putand asigura necesarul de energie electrica pana la remedierea avariei. 

 Statiile de epurare vor fi echipate cu sistem SCADA care vor semnala eventualele avarii 

 Operatorii SEAU vor intocmi Planuri de avarii si Planuri de prevenire a poluarilor accidentale 

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor pentru a 
preintampina eventuale avarii, in conformitate cu regulamentul de operare 
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 Se va realiza monitorizarea continua a calitatii apei descaracate in emisari 

 Se va realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statia de 
epurare 

 Gestionarea corespunzatoare, conform Strategiei de management al namolurilor si reziduurilor  

Masuri pentru mentinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa subterana 

In scopul asigurarii mentinerii, prevenirii deteriorarii starii cantitative si calitative bune a  corpului de apa  
subterana s-au avut in vedere urmatoarele masuri: 

 Stimularea unui consum redus de resurse de apa prin implementarea principiului poluatorul plateste 
in cazul nerespectarii conditiilor cantitative  de furnizare a apei potabile    

 reducerea pierderilor in retele cu 24.5% prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, 
transport si distributie apa potabila  contribuie la reducerea consumului de resurse  

 Achizitia unui detector pierderi de apa  

 integrarea Statiilor de tratare, a gospodariilor de apa si a statiilor de pompare in sistemul de 
supraveghere si control SCADA 

 Montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate incurajeaza reducerea consumului de 
apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa  

 Se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor pentru a 
preintampina eventuale avarii, in conformitate cu regulamentul de operare 

 Instituirea zonelor de protectie sanitara a surselor de apa, Gospodariilor de apa, si statiilor de 
tratare 

Aer 
 
Faza de constructie 

Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele masuri: 

 transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente se va face 
cu autovehicule acoperite cu prelata; in perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor 
in atmosfera se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul 
organizarii de santirer, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru; 

 curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si punctelor de lucru pentru a 
preveni formarea prafului 

 pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor; 

 la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asigura respectarea 
legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe si zgomot; 

 se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitandu-se pe cat posibil zonele 
rezidentiale; 

 realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor; 

 

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus deoarece perioada de 
constructie este relativ scurta iar echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante, corespunzatoare si 
moderne. 

Faza de operare 
 
Masurile generale de diminuare a impactului asupra aerului, in faza de exploatare, sunt urmatoarele: 

 controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea  
parametrilor acestor procese; 

 se vor asigura structuri acoperite pentru tratarea si stocarea namolului, conform proiectului, pentru 
SEAU Tritenii de Jos si Luncani; 
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 evitarea traversarii zonelor urbane – trasee alternative pentru transportul namolului pana la 
destinatia finala; 

 inspectii periodice ale retelei de canalizare si ale obiectelor statiei de epurare pentru a se detecta la 
timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor 
neplacute/altor defectiuni. 

 
Statia de compostare 

 

 Efectuarea periodica a lucrarilor de reparatii si intretinere a sistemului de aerare  a brazdelor si a  
sistemului de extragere a aerului viciat din hala de compostare in vederea neutralizarii acestora 

 Intretinerea corespunzatoare a biofiltrului pentru neutralizarea mirosurilor   

 Respectarea procedurilor de lucru in cadrul statiei de compostare, respective aerarea si intoarcerea 
saptamanala a brazdelor pentru a preveni  generarea de mirosuri rezultate din procesele de 
fermentare anaeroba  

 Intretinea corespunzatoare a spatiilor inchise de depozitare temporara a namolurilor si halei de 
compostare 

 Asigurarea curateniei pe amplasamentul statiei de compostare 

 
 
Sol, subsol 
 
Faza de constructie 
 

In vederea asigurarii prevenirii poluarii solului si subsolului pe perioada executarii lucrarilor vor fi luate 

urmatoarele masuri: 

 in cadrul organizarilor de santier se  va asigura  colectarea apelor uzate prin racordarea la  reteua de 

canalizare interna a SEAU;  

 stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in vederea reumplerii zonelor afectate de lucrari;  

 este interzisa depozitarea pe sol sau evacuarea in cursuri de apa a  reziduurilor care ar putea  

afecta direct sau indirect calitatea apei; 

 se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare; 

pentru colectarea deseurilor similare deseurilor menajere se va incheia un contract cu operatorul de 

salubritate din zona;  

 la finalizarea lucrarilor deseurile din constructii se vor transporta in locuri indicate de autoritatea 

locala; 

 la finalizarea lucrarilor se va asigura curatarea amplasamentului, reducerea la folosinta initiala a 

terenurilor ocupate temporar, inclusiv a amplasamentelor organizarilor de santier, reamenajarea 

spatiilor verzi; se va realiza insamantarea cu specii din asociatiile vegetale specifice zonei, conform 

compozitiei floristice initiale; 

 lucrarile de reaparatii si intretinere a utilajelor si a autovehiculelor de transport si schimbul de ulei se 

va realiza  in cadrul unitatilor specializate; alimentarea cu combustibil a autovehiculelor  se va realiza 

in cadrul  unitatilor specializate.  

 parcarea autovehiculelor se va face doar in cadrul organizarii de santier; 

 Constructorul  va intocmi un  Plan de management de mediu si va asigura monitorizarea acestuia pe 

perioada de  realizare a investitiilor, respectiv respectarea masurilor de  prevenire si reducere a 

poluarii;  
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Faza de operare  
 

In faza de operare, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului vor fi luate urmatoarele masuri: 

 In tocmirea Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 

 Mentionea curateniei pe amplasamente 

 Colectarea si eliminarea coresunzatoare a  deseurilor rezultate din activitatile de curatare a retelelor 
si caminelor de canalizare  

 Colectarea selective a deseurilor rezultate din  operatiile de repararii si intretinere a infrastructurii de 
apa si apa uzata 

 Realizarea reviziilor tehnice periodice a   retelelor, echimanentelor din statiile de epurare si tartare 

 Asigurarea dotarilor pentru interventie in caz ul in care se produc scurgeri accidentale de combustibil 
sau uleiuri pe sol si gestionarea in conformitate cu legislatia  a deseuriklor rezultate din actiunile de 
indepartare a poluarii 

In vederea prevenirii poluarilor accidentale Operatorul retelelor va intocmi Planul de prevenire si combatere 
a poluarilor accidentale. 

Statia de compostare  

Pentru a preveni poluarea solului si subsolului toate operatiile de manipulare, stocare si procesare (hala 
depozitare temporara namol, platforma depozitare deseuri verzi, plarforma omogenizare amestec 
namol/deseur verde,  hala compostare, platforma depozitare compost) se vor realiza pe platforme betonate. 

Levigatului va fi colectat  prin intermediul rigolelor  in caminul de colectare levigat si va fi pompat in statia de 
epurare (treapta mecanica).   Pentru a evita eventuale descarcari accidentale de levigat  pe sol se  vor 
planifica efectuarea de activitati de verificare periodica a   sistemului de colectare  levigat.  

In caz de avarie a sistemului de colectare levigat se vor  aplica masurile prevazute in Planul de actiune in 
caz de avarie.  

Biodiversitate 
 
Faza de constructie 

 Toate lucrarile de executie, in principal cele care se desfasoara in interiorul siturilor Natura 2000 si in 
vecinatatea acestora, se vor realiza cu respectarea masurilor stabilite prin Planul de Management de 
Mediu (PMM).  

 PMM va trebui sa prezinte detaliat masurile de reducere a impacturilor care vor trebui sa fie 
implementate pentru fiecare tip de lucrare propus si pentru fiecare din siturile Natura 2000 
traversate. PMM va cuprinde calendarul etapizat de realizare a lucrarilor. PMM va contine toate 
masurile de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor mentionate in Studiul de evaluare 
adecvata, in Avizele custozilor, dupa caz, si in Acordul de mediu si Programul de monitorizare a 
masurilor;  

 Constructorii vor asigura dotarile necesare pentru actionare in caz de poluare accidentala a factorilor 
de mediu 

 PMM trebuie sa includa deopotriva si actiunile de corelare cu calendarul de desfasurare a lucrarilor 
altor proiecte aflate in implementare pentru evitarea aparitiei unor impacturi cumulative. 

 Se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat in executia lucrarilor cu privire la problemele 
generale de mediu, protectia habitatelor si speciilor protejate si masuri de reducere a impacturilor. 
Se va acorda o atentie sporita problemelor privind interzicerea colectarii de plante si animale sau 
ranirea si omorarea deliberata a exemplarelor de fauna si depozitatea temporara a pamantului 
excavat, eliminarea pamantului in exces si a deseurilor din constructii 

 Nu se vor amenaja organizarile de santier in interiorul ariilor naturale protejate. Se va solicita 
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emiterea acordului de mediu pentru amplasarea organizarii de santier 

 In zona siturilor Natura 2000 se va evita derularea lucrarilor in perioadele ploiase pentru a reduce 
gradul de afectare a vegetatiei si de compactare a solului. 

 Se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitandu-se pe cat posibil utilizarea 
traseelor care se suprapun cu suprafetele naturale din siturile Natura 2000. Constructorii vor intocmi 
Planuri de management al traficului in care vor fi incluse aspecte privind traficul in ariile protejate si 
in zonele rezidentiale. 

 Transportul materialelor si al pamantului in exces/ materialelor de constructii pulverulente se va face 
cu autovehicule acoperite cu prelate. Se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor 
care pot genera emisii de particule. 

 Se vor utiliza pe cat posibil drumurile existente si se va limita viteza vehiculelor dupa cum urmeaza: 
maximum 30 km/h pe drumurile de exploatare si maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din 
interiorul siturilor Natura 2000. Se vor evita orice deplasari in afara drumurilor existente sau a 
culoarului de lucru in interiorul siturilor Natura 2000. Accesul se recomanda a fi realizat dinspre 
carosabil, iar depozitarea materialelor de constructie si stationarea utilajelor se vor realiza fara 
afectarea unor suprafete suplimentare culoarului de lucru. 

 In cazul aparitiei accidentale a unor scurgeri de substante petroliere, constructorul va avea 
prevazute toate masurile de interventie la fata locului si dotarile necesare;  In cazul unei contaminari 
a solului, suprafetele afectate vor fi imediat curatate, iar portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ 
eliminata in functie de tipul de contaminare conform prevederilor normelor legislative actuale. 

 Lucrarile din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza in prezenta unei echipe de specialisti 
(biologi/ ecologi), dupa inspectarea zonei de catre aceastia. Scopul inspectarii este de a identifica 
exemplarele ce apartin speciilor de interes conservativ supuse riscului de mortalitate sau vatamare 
si de actiona in scopul evitarii afectarii acestora.  

 Evitarea degradarii habitatelor seminaturale din vecinatatea lucrarilor, in faza de executie, prin 
decopertari si poluarea vegetatiei naturale cu materiale utilizate sau rezutate in urma realizarii 
constructiilor. 

 Pamantul rezultat din sapatura se va aseaza pe marginea transeelor, in asa fel incat sa nu se 
permita dispersarea pamantului pe terenul invecinat. Deseurile rezultate nu se vor depozita pe 
teritoriul siturilor Natura 2000  

 Terenul afectat de sapaturi va fi refacut prin nivelarea si inlaturarea surplusului de pamant si 
aducerea la starea initiala. Pamantul vegetal se va decoperta pe orizonturi pedologice si se va 
conserva in vederea refacerii stratului vegetal in zona in care se vor efectua lucrarile, dupa caz. 

 Informarea, in scris a custozilor cu privire la data inceperii lucrarilor pe tronsoanele de lucrari care se 
suprapun cu siturile 

 Informarea, in scris, a custozilor Ariilor protejate ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor 
care au stat la baza eliberarii avizului custodelui; 

Descrierea pe larg a masurilor de prevenire, reducere sau eliminare a impactului asupra habitatelor si 
speciilor de interes comunitar din Siturile Natura 2000 cu care investitiile se suprapun, in faza de 
constructive, sunt prezentate in sectiunea 12.4.2.2.1.2. 

Faza de operare 

In faza de operare, avand in vedera ca principalele activitati cu impact potential sunt lucrarile de reparatii si 
intretinere ale retelelor  se vor lua masuri similare cu cele prevazute in faza de constructie.   

Descrierea pe larg a masurilor de prevenire, reducere sau eliminare a impactului asupra habitatelor si 
speciilor de interes comunitar din Siturile Natura 2000 cu care investitiile se suprapun, in faza de operare, 
sunt prezentate in sectiunea 12.4.2.3. 
 
Peisaj 
Faza de constructie     
In scopul reducerii impactului asupra peisajului, in faza de constructie vor fi luate urmatoarele masuri:  
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 Organizarile de santier se vor amplasa in zone cat mai indepartate de zonele rezidentiale, in afara 
Rezervariilor Naturale si a Siturilor Natura 2000, pe terenuri fara valoare consevativa din punct de 
vedere al biodiversitatii  

 Pamantul excavat din transeele de pozare a conductelor va fi asezat temporar pe marginea 
transeelor  sau  va fi transportat pe amplasamente puse la dispozitie de autoritatile locale;  se 
intezice depozitarea temporara a  acestora  pe amplasamente din vecintatea frontului de lucru  

 Colectarea selectiva a deseurilor menajere si a celor rezultate de la realizarea constructiilor  si 
gestionarea lor in conformitate cu legislatia in vigoare;  

 Mentinerea curateniei la fronturile de lucru si in cadrul organizarii de santier; Organizarile de santier 
vor fi imprejmuite; 

 Parcarea autovehiculelor se va face doar in cadrul organizarii de santier; 

 La finalizarea lucrarilor se va asigura curatarea amplasamentului, reducerea la folosinta initiala a 
terenurilor ocupate temporar, inclusiv a amplasamentelor organizarilor de santier, reamenajarea 
spatiilor verzi;  

 Lucrarile se vor realiza etapizat pe tronsoane; in zonele sensibile (in vecinatatea zonelor de interes 
turistic si de recreere) se vor monta panouri care izoleaza vizual frontul de lucru. 

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier utilajele si echipamentele, 
se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, se vor reface drumurile 
de acces, deseurile din constructii vor fi transportate la  depozitele de deseuri sau in locurile indicate de 
autoritatile locale, vor fi refacute zonele acoperite initial cu vegetatie.  

Antreprenorul va restabili suprafata drumurilor/trotuarelor afectate de lucrari.  Restabilirea suprafetei consta 
in preluarea, furnizarea, manevrarea, raspandirea, compactarea materialelor de suprafata similar 
materialului asezat anterior excavatiei,  in concordanta cu aliniamentul, trecerile de  nivel, tipul, sectiunile 
transversale si grosimea care sunt aratate in desene sau la dimensiunile indicate de catre Inginer. 

Restabilirea structurii drumului va fi realizata imediat ce este practicabil dupa ce  umplerea si acoperirea 
santului a fost finalizata. 

Stratul de sol vegetal, acolo unde este cazul va fi indepartat si depozitat in gramezi separate, urmand a fi 
reutilizat la finalizarea lucrarilor.  

Contractorul va implementa un concept de culoare consistent la nivelul statiilor de tratare si statiilor de 

epurare. Cladirile, unitatile, echipamentele, componentele similare vor avea culori similare. Rezervoarele de 

stocare a apei vor fi vopsite in alb. 

Conceptul de culoare pe care Contractorul intentioneaza sa-l foloseasca va fi subiect al aprobarii Inginerului; 

beneficiarul isi rezerva dreptul de a alege toate culorile fara ca reprezentantii Contractorului sa fie indreptatiti 

sa pretinda costuri suplimentare. 

Faza de operare 

Masuri de reducere a impactului  

 utilajele si ve hiculele utilizate la lucrarilor de  reparatii si intretinere sau utilizate in mod usual in 
desfasurarea activitatilor nu se vor parca pe strazi; 

 pe perioada realizarii lucrarilor de reparatii zona afectata de lucrari se va imprejmui cu plasa/panouri 
izolatoare, pentru a preveni dispersia prafului si a izola vizual perimetrul lucrarilor in zonele de 
interes turistic si de recreere si in zonele rezidentiale cu circulatie intensa 

 la finalizarea lucrarilor de reparatii retele/camine/ Statii de pomapare terenul afectat de lucrari va fi 
curatat de deseuri, materii prime ramase si adus la starea initiala prin nivelare si, dupa caz, 
inierbare, refacerea carosabilului si a trotuarelor. 

Mediu social si economic 
 
Faza de constructie 
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In vederea asigurarii evitarii producerii de disconfort populatiei pe perioada realizarii investitiei se vor lua 
urmatoarele masuri:  

 se vor utiliza doar echipamente si utilaje cu nivel redus de zgomote si vibratii; 

 se va asigura stropirea materialelor de constructie utilizate si fronturile de lucru in vederea reducerii 
emisiilor de particule din atmosfera;  

 materialul excavat in exces va fi transportat in locurile indicate de autoritatea locala; 

 toate vehiculele vor trebui curatate inainte de folosirea drumurilor publice. Toate vehiculele care au 
cauciucurile sau caroseriile murdare cu namol vor trebui curatate inainte de folosirea drumurilor 
publice; 

 programul de lucru va fi diurn; se va respecta programul de lucru; 

 se vor monta panouri  indicatoare in zona  de realizare a lucrarilor prin care se va  informa populatia 
cu privire la durata lucrarilor, programul de lucru si adresa organizarii de santier; 

 se va asigura curatarea anvelopelor la iesirea din santier si de punctele de lucru.  

 dupa finalizarea lucrarilor terenurile ocupate  temporar vor fi aduse la starea initiala. 

Masuri pentru reducerea disconfortului  produs de zgomotul 
 

 se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele locuite; 

 optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel incat sa se evite pe cat posibil zonele 
locuite;  

 folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot; 

 toate echipamentele mecanice  vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, 
conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate 
utilizarii in exteriorul cladirilor;  

 programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea  graficului de executie. 

 
Faza de operare 
 
In vederea asigurarii evitarii producerii de disconfort populatiei pe perioada de operare a sistemelor  de 
alimentare cu apa si canalizare din zona proiectului vor lua urmatoarele masuri:  

 se vor utiliza doar echipamente si utilaje cu nivel redus de zgomote si vibratii; 

 se va asigura stropirea materialelor de constructie utilizate in cazul realizarii lucrarilor re reparatiiale 
retelelor in vederea reducerii emisiilor de particule din atmosfera;  

 materialul excavat in exces va fi tranportat in locurile indicate de autoritatea locala; 

 dupa finalizarea lucrarilor se vor efectua lucrari de refacere a trotuarului si de refacere a zonelor 
verzi, in scopul aducerii amplasamentului la starea initiala. 

 la finalizarea lucrarilor de reparatii  se va curata amplasamentul pe care s-au realizat lucrari; 
curatirea va include spalarea cu apa, frecarea cu masini speciale cu perii dupa caz, pentru a atinge 
standarde comparabile cu strazile adiacente, neafectate de lucrari;  

 toate vehiculele care transporta vor fi echipate cu scuturi protectoare si maturi si vor trebui curatate 
inainte de folosirea drumurilor publice. Toate vehiculele care au cauciucurile sau caroseriile murdare 
cu namol vor trebui spalate inainte de folosirea drumurilor publice; 

 programul de lucru va fi diurn; 

 se vor monta panouri indicatoare in zona de realizare a lucrarilor de reparatii prin care se va  informa 
populatia cu privire la durata lucrarilor, programul de lucru. 

 toate echipamentele mecanice  vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, 
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conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate 
utilizarii in exteriorul cladirilor;  

Masuri pentru prevenirea si reducerea impactului generat de conflictele de interese 

 se vor realiza campanii de informare cu privire la realizarea investitiilor 

 se vor realiza panouri de informare locale cu privire la realizarea investitiilor  

 la inceperea lucrarilor se vor obtine toate avizele si autorizatiile necesare 

 Constructorii vor informa Custozii ariilor protejate cu privire la demararea lucrarilor pe tronsoanele 
care se suprapun cu Siturile Natura 2000, inainte cu cel putin 1 saptamana 

 Constructorii vor asigura prezenta unui ecolog/biolog/reprezentant al custozilor pe perioada 
desfasurarii lucararilor in siturile natura 2000 

 Costructorii vor anunta Beneficiarul si Autoritatile competente  pentru protectia mediului despre orice 
modificare a proiectului  

 Constructorii vor  efectua monitorizarea Planurilor de management de mediu si vor in tocmi lunar 
rapoarte de monitorizare a PMM pe care le vor transmite Beneficiarului; de asemenea vor informa 
Beneficiarul cu privire la orice reclamatie care ar putea sa apara din partea populatiei sau a altor 
autoritati  si la modul de solutionare a reclamatiei  

 
Statia de compostare 

Pentru a reduce disconfortul populatiei in faza de operare, avand in vedere amplasamentul Statiei de 
compostare, prin proiect vor fi  luate urmatoarele masuri: 

 Utilajele achizionate pentru manipularea materialelor  vor fi noi si asigura un nivel  de zgomot redus:  

toate echipamentele mecanice  vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, 

conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate 

utilizarii in exteriorul cladirilor;  

 In timpul desfasurarii activitatii proiectate, nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se 

va incadra in valorile limita legale cuprinse in STAS 10009/1988, fapt pentru care activitatile 

desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica zonala care sa produca disconfort fizic si/sau 

psihic; in timpul desfasurarii activitatii  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va respecta 

prevederile STAS 10009/88 Acustica urbana, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB. 

 Utilajele utilizate vor fi noi, performante si vor asigura respectarea legislatiei in vigoare privind  

emisiile de noxe; 

 Pe perioada de operare  se va asigura revizia tehnica a  utilajelor si autovehiculelor pentru a preveni 

emisiile ridicate de noxe si zgomot; 

 La limita gardului Statiei de compostare, desi exista o perdea de protectie, acesta va fi completata 

cu arbusti si arbori pentru a  reduce propagarea zgomotelor si emisiilor; 

 Programul de lucru va fi de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana;  

 Activitatile de manipulare a materialelor sunt destul de reduse: avand in vedere cantitatile de namol 

generate zilnic se va forma o brazda de compostare pe saptamana. 

 In vederea reducerii propagarii mirosurilor neplacute, prin proiect vor fi luare urmatoarele masuri: 

o Transportul namolului de la instalatia de deshidratare la hala de depozitare temporara a 

namolului se va realiza in containere  

o Namolul care alimenteaza Statia de compostare va fi depozitat temporar intr-o hala inchisa 

si acoperita cu tabla 
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o Statia de compostare este dotata cu sistem de filtrare a aerului format din sistem de 

extragere a mirosurilor neplacute din hala de compostare si Biofiltru pentru neutalizarea 

mirosurilor; de asemenea, sistemul de aerare a brazdelor aplicat este de ventilare in 

depresiune (extragere a aerului prin brazde) conectat la biofiltru; 

Avand in vedere masurile care vor fi luate prin proiect, de natura  investitionala si operationala, in faza de 
operare impactul asupra populatiei este nesemnificativ.  

Concluzii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului 

Proiectul propus are scopul de a extinde şi de a reabilita infrastructura existentă de alimentare cu apă şi 
canalizare existentă în Regiunea Turda.  

Prin proiectul propus se are în vedere contributia la  atingerea obiectivelor strategice de mediu cu privire la 
calitatea apei destinate consumului uman, colectarea şi epurarea apelor uzate.   

Masurile de prevenire, reducere sau eliminare a impactului asupra mediului identificate, prezentate anterior 
au fost integrate in proiect astfel: 

 Masurile investitionale au fost integrate in proiect si prezentate la descrierea obiectelor proiectului 

 Masurile stabilite pentru faza de constructie  au fost mentionate in Documentatiile de atribuire pentru 
contractele de lucrari si vor fi mentionate in Planurile de management de mediu pentru faza de 
constructie, monitorizarea respectarii masurilor fiind in sarcina Constructorilor si a Beneficiarului 
proiectului  

 Masurile de natura operationala si strategica care asigura prevenirea, reducerea sau eliminarea 
impactului asupra mediului in faza de operare sunt in sarciana Beneficiarului proiectului sis vor fi 
incluse in Planul de management de mediu si Planul de monitorizare a masurilor din Plan.  

De asemenea, masurile suplimentare de atenuarea și/sau compensarea efectele negative asupra mediului 
prezentate in sectiunea 12.1.2 au fost integate in proiect. 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediul social, care consta in cresterea standardului de viata 
pentru populatie prin asigurarea alimentarii cu apa potabila in localitatile de din zona proiectului si colectarea 
si epurarea apelor uzate de la populatie,  dezvoltarea activitatilor  durabile de productie prin  accesul la 
infrastructura de apa si canalizare, crearea unor locuri de munca, atat pe durata executiei lucrarilor, cat si pe 
durata functionarii obiectivelor propuse prin proiect. 

Avand in vedere rezultatele evaluarii impactului se poate constata ca prin implementare proiectului, atat in 
faza de constructie cat si in faza de operare impactul asupra factorilor de mediu este minor sau redus, 
acesta fiind in general caracterizat de o magnitudine a impactului minora sau nesemnificativa si cu o 
probabilitate de aparitie  moderata sau putin probabil sa apara, manifestandu-se local, momentan sau pe 
perioada redusa, este reversibil si  poate fi absorbit  in conditii normale de lucru sau prin masuri de urgenta,  
cu posibilitati de prevenire/ diminuare si monitorizare.  

 

12.4.2 Evaluarea adecvata 

12.4.2.1 Detalii cu privire la  procedura de evaluare adecvata 

Procedura de evaluare adecvata s-a desfasurat in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, in conformitate cu prevederile Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale 
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aprpbat prin OM nr. 
19/2010. 

Procedura de evaluare adecvata a fost derulata de APM Cluj. 

In scopul evaluarii impactului asupra ariilor protejate au fost parcurse urmatoarele etape: 

Etapa de evaluare initiala a proiectului: conform Deciziei de evaluare initiala a proiectului nr 95/11.03.2016  
intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
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habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare deoarece lucrarile 
propuse se afla partial in interiorul siturilor Natura 2000:  

 ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche si Rezervatia Saraturile  Ocna Veche  

 ROSCI0040 Coasta Lunii  

 ROSCI0034 Cheile Turenilor 

 ROSCI 0238 Suatu – Cojacna – Crairat 

 ROSPA0113 Canepisti  

 ROSPA0087 Muntii Trascaului 

Etapa de incadrare: Conform Deciziei de incadrare nr 36/17.03.2017, APM a decis ca proiectul se supune 
evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, davand in vedere urmatoarele motive: 

 proiectul este implementat partial in siturile Natura 2000, mentioanate anterior 

 in ariile protejate de interes comunitar ROSCI 0040 Coasta Lunii si  ROSPA 0087 Muntii Trascaului, 
in cadrul verificarii amplasamentului s-a constatat ca proiectul include actiuni de constructie care duc 
la modificari fizice reprezentate de amplasarea unor baszine pentru apa pe suprafate ocupate de 
pajisti, impactul neputand fi cuantificat,  pe baza informatiilor cuprinse in memoriul de prezentare 

 in ariile naturale de interes comunitar comunitar ROSCI0238 Suatu-Cojacna-Crairat, ROSCI 0040 
Coasta Lunii, ROSCI0223 Saraturile Ocna veche, ROSPA0113 Canapisti si ROSPA 0087 Muntii 
Trascaului, exist ape amplasamentul proiectului si in imediata apropiere a acestuia habitate na turale 
sau si/sau spacii salbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului iar 
impactul nu poate fi cuantificat pe baza informatiilor cuprinse in Memoriul de prezentare; 

 pe baza informatiilor detinute  nu se poate stabili daca proiectul afecteaza direct sau indirect zonele 
de hranire/reproducere ale speciilor de interes comunitar 

 pe baza informatiilor detinute nu se poate stabili daca proiectul se incadreza in prevederile legale 
(OUG nr 57/2007, aprobata prin Legea nr 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, art, 23, 
alin 2) avand in vedere implementarea partial in Rezervatia Naturala Saraturile si Ocna Veche 

Etapa de definire a domeniului: Studiului de Evaluare adecvata a fost intocmit cu respectarea 
continutului -cadru prevazut de  Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale 
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprpbat prin OM nr. 
19/2010 si cerintele din Indrumarul privind problemele de mediu nr 21605/, referitor la intocmirea 
Studiului de evaluare adecvata. Prin Indrumar s-a soliciata obtinerea Avizelor custozilor, Avizul Garzii 
Forestiere si Avizului Directiei Silvice.  

Etapa studiului de evaluare adecvata: In urma evaluarii Studiului de evaluare adecvata si prezentarii in 
cadrul Sedintei Comisiei de Analiza Tehnica la nivelul judetului Cluj in data de 29.05.2017,  APM Cluj  a 
Informat  Titularul proiectului prin adresa nr 8260/31.05.2017 cu privire la urmatoarele: 

 Studiul de evaluare adecvata este complet iar concluziile acestuia pot fi acceptate ca fiind 
rezonabile si obiective 

 Au fost obtinute toate avizele solicitate prin Indrumar Avizelor custozilor, Avizul Garzii Forestiere 
si Avizului Directiei Silvice 

 Administratorii/Custozii ariilor protejate potential afectate au avizat favorabil derularea 
proiectului, iar respectarea conditiilor cuprinse in avizele respective impreuna cu masurile  de 
reducere cuprinse in studiu de evaluare adecvata asigura implementarea proiectului fara a 
produce un impact semnificativ asupra retelei de arii natural protejate de interes national si/sau 
comunitar; 
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 Concluziile, conditiile de realizare si masurile de reducere a impactului prevazute in studiul de 
evaluare adecvata si in documentatia aferenta acestuia vor fi incluse in raportul privind impactul 
asupa mediului.   

Astfel, concluziile,  conditiile de realizare si masurile de reducere a impactului prevazute in studiul de 
evaluare adecvata si in documentatia aferenta acestuia au fost integrate in proiect si  incluse in raportul 
privind impactul asupa mediului.   

Masurile de prevenire, reducere si eliminare a impactului asupra habitatelor si speciilor  stabilite prin acordul 
de mediu nr 2 din 17.08.2017 au fost integrate in totalitate in proiect.   

 Masuri de prevenire, reducere si eliminare a impactului asupra habitatelor si speciilor  integrate in proiect 
sunt prezentate detaliat in sectiunea 12.4.2.2.1.2  Masuri de prevenire, reducere si eliminare a impactului 
asupra habitatelor si speciilor  integrate in proiect.  

12.4.2.2 Evaluarea impactului si masuri de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor 
adoptate in faza de constructie 

Proiectul analizat consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate 
care se vor implementa in Regiunea Turda campia Turzii in zonele urbane si rurale si care vor avea drept 
rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile 
Directivelor UE relevante. 

―Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii, in 
perioada 2014 – 2020‖ se afla pe lista proiectelor majore a POIM 2014 – 2020, care vor fi implementate pe 
parcursul perioadei de programare si au ca scop conformarea cu directivele europene in domeniul 
alimentarii cu apa si colectarii si epurarii apei uzate, precum si asigurarea conditiilor mentionate in Tratatul 
de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana. 

Proiectul prezinta o importanta deosebita din punct de vedere al continuarii investitiilor in sistemele regionale 
de management al apei si apei uzate (realizate prin POS Mediu 2007-2013), prin proiecte integrate, derulate 
de operatorii regionali de apa, in contextul implementarii Directivei Cadru a Apei si a directivelor 
subsecvente. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Programului Operational 
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 
management eficient al resurselor, respectiv Obiectivul tematic 6. Protejarea si conservarea mediului si 
promovarea utilizarii eficiente a resurselor, Obiectiv specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a 
apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei. 

Din punct de vedere al localizarii, proiectul se desfasoara pe teritoriul administrativ (intravilan si extravilan) al 
judetului Cluj.  

―Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii, in 
perioada 2014 – 2020‖ se suprapune partial cu 6 arii naturale protejate incluse in reteaua ecologica Natura 
2000, respectiv 4 situri de interes comunitar si 2 arii speciale de protectie avifaunistica, si se afla in 
vecinatatea limitei sitului de interes comunitar ROSCI0301 Bogata unde s-a considerat posibilitatea producerii 
unui impact potential de tipul perturbarii speciilor: 

  ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche:  

 ROSCI0040 Coasta Lunii  

 ROSCI0034 Cheile Turenilor 

 ROSCI 0238 Suatu – Cojacna – Crairat 

 ROSPA0113 Canepisti  

 ROSPA0087 Muntii Trascaului 

In tabelul urmator se prezinta lucrarile propuse proin proiect care se suprapun cu situri Natura 2000: 
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Denumire arie 
naturala protejata  

Localizare 
lucrari 

Lucrari propuse in interiorul ariei naturale 
protejate 

Lungime 
retea/suprafata 
suprapunere sit  

Suprafata 
ocupata 
definitiv 
in sit 

Suprafata ocupata 
temporar in sit 

Utilizare teren pe care se vor 
realiza lucrarile 

ROSCI0223 
Saraturile Ocna 
Veche  

Turda  Retea de canalizare Strada Durgaului L=40.95 m  
 

- S=184.5 mp Sit 
 

Drum pietruit 

Turda Reabilitare retea de alimentare cu apa strada Aleea 
Padurii 

L= 379.25 m - S=1137.75mp Drum pietruit 

Turda Extindere retea de canalizare e strada Aleea Padurii L=374.77 m - S=1186.47 mp Drum pietruit 

Turda Conducta de canalizare amplasata pe Strada 

Alunisului (drum de pamant) 
L=140.39 m - S=631.75 m Drum de pamant 

ROSCI0040 
Coasta Lunii  

Viisoara Conducta de aductiune ce asigura alimentarea cu 
apa a localitatilor Triteni de Jos, Tritenii de Sus, 
Padureni, Colonia, Clapa si Triteni Hotar din sursa 
Campia Turzii –Tronson UAT Viisoara 

L=145.89 m - S=437.67 mp Drum pietruit 

Viisoara Rezervor nou Viisoara V=700 mc S=178 mp constructii 
(zona de protectie 
sanitara 4165 mp) 

S=4165 
mp  

- Pasune 

ROSCI0034 Cheile 
Turenilor 

Tureni Conducta de aductiune  Turda - Tureni (tronson UAT 
Tureni) 

L=24.26m 
 

- S=72.78 mp  
 
Drum asfaltat 

ROSCI 0238 Suatu 
– Cojacna – Crairat 

Aiton 
Ploscos 

Conducta de aductiune ce asigura alimentarea cu 
apa a comunei Ploscos (tronson Aiton –Ploscos) 

L=5367.05 m 
 

- S=16101.15 mp Drum de exploatare din pasunea 
comunei Aiton De1220 (domeniu 
public comuna Aiton, Drum de 
exploatare De4749-De 4792-De 736-
De727 din pasunea comunei Ploscos,  
De702 din De727 spre localitate 
Valea Florilor, Drumuri din intravilanul 
localitatii Valea Florilor (domeniul 
public comuna Ploscos), Drumul de 
exploatare De728 spre Ploscos pe 
De1066-De1052 
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Denumire arie 
naturala protejata  

Localizare 
lucrari 

Lucrari propuse in interiorul ariei naturale 
protejate 

Lungime 
retea/suprafata 
suprapunere sit  

Suprafata 
ocupata 
definitiv 
in sit 

Suprafata ocupata 
temporar in sit 

Utilizare teren pe care se vor 
realiza lucrarile 

ROSCI0301 
Bogata 

Calarasi 
Retea de canalizare strada 12 (Lucrarile sunt 
amplasate in vecinatatea sitlui 

- 
- - Drum pietruit 

ROSPA0113 
Canepisti  

Turda 
 

Reteaua de alimentare cu apa de pe strada Harcana, 
Municipiul Turda 
  

L= 99.95 m - S=299.85 mp Drum pietruit 

Campia 
Turzii 

Reteaua de alimentare cu apa si retea de canalizare 
de pe strada Petrilaca, Municipiul Campia Turzii 
 

258.35 m  S=775.05 mp  
(traseu retea 
alimentare cu apa) 
S=1162.57mp(retea 
canalizare) 

Drum pietruit 

Ploscos 

Conducta de aductiune ce alimenteaza Aiton 
Ploscos, tronson UAT Ploscos 

L=2204 m - S=6612 mp Drum exploatare De702 din De727 
spre localitate Valea Florilor,  
Drumuri pietruite din intravilanul 
localitatii Valea Florilor(domeniul 
public comuna Ploscos), Drumul de 
exploatare De728 spre Ploscos pe 
De1066-De1052 

Ploscos 
Retea alimentare cu apa UAT Plosos (tronson 
conducta de aductiune-localitatea Ploscos) 

L=181 m - S=543 mp Drum de pamant (Drumul de 
exploatare De1052) 

Ploscos 
Retea alimentare cu apa UAT Plosos, tronson 
Ploscos - Crairat 

L=924.56 m - S=2773.68 mp   Drum asfaltat (DJ161B) 

Ploscos 

Retea alimentare cu apa localitatea Ploscos si 
localitatea Valea Florilor (intravilanul localitatilor) 

L=5083.189 m - S=15249.56 mp Drum asfaltat (DJ161B)in Ploscos; 
DC69 (Ploscos-Valea Florilor), 
drumuri pietruite in domeniul public al 
comunei Ploscos 

ROSPA0087 Muntii 
Trascaului 

Tureni Conducta de canalizare din localitatea Tureni si 
aductiunea ce alimenteaza cu apa comuna Aiton 

L=7.32 m 
 

- S=32.94 mp Drum asfaltat 

Tureni  Conducta de aductiune  Turda - Tureni (tronson UAT 
Tureni) 

L=93.78 m 
 

- S=281.34 mp Drum asfaltat 

Sandulesti 
 

Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare 
amplasata in localitatea Sandulesti  

L=20.36 m 
 

- S=61.08 Drum pietruit 
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Denumire arie 
naturala protejata  

Localizare 
lucrari 

Lucrari propuse in interiorul ariei naturale 
protejate 

Lungime 
retea/suprafata 
suprapunere sit  

Suprafata 
ocupata 
definitiv 
in sit 

Suprafata ocupata 
temporar in sit 

Utilizare teren pe care se vor 
realiza lucrarile 

 

Sandulesti  Retea de canalizare amplasata in localitatea 
Sandulesti  
 

86.67 m 
- S=390 mp Drum pietruit 

Petrestii de 
Jos 

Conducta de aductiune - Rezervoare Petresti – 
Ciurila, tronson Rezervoare Petresti-localitatea 
Livada (UAT Petresti) 

2109.635m 
 

- S=8597.28 mp 
Drum asfaltat (DJ107L) 

Petrestii de 
Jos 

Conducta de aductiune DJ107 –Rezervoare Petresti  800 m 
 

- S=2563.59 mp Drum de pamant 

Petrestii de 
Jos 

Rezervoarele Petresti 2x1000 mc, inclusiv instalatia 
de clorinare 

768 mp constructii 
(zona de protectie 
sanitara 4592 mp) 
 

4592 mp  - Pasune 
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Lucrarile propuse se incadreaza in 5 tipuri de interventii in cadrul sistemelor de alimentare cu apa si apa 
uzata, cele mai multe fiind reprezentate de lucrari de montare conducte (amplasari de conducte noi, 
extinderi, reabilitari) si amplasarea de rezervoare de apa potabila, gradul de suprapunere cu limitele ariilor 
naturale protejate variind. 

Lucrarile specifice perioadei de constructie vor consta in lucrari terestre (dupa caz, indepartare a substratului 
vegetal, decopertare a stratului de sol/carosabil, amenajarea santului de pozare pentru retelele de conducte, 
umplere transeu si aducere a terenului la starea initiala).   

In urma efectuarii observatiilor de teren, pe amplasamentele traseului lucrarilor propuse prin proiect, in 
interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar, nu au fost identificate habitate de interes Natura 
2000 si nici specii de flora si fauna de interes comunitar. 

Referitor la speciile de pasari caracteristice ROSPA0087 Muntii Trascau si ROSPA0113 Canepisti, pe 
amplasamentele proiectului NU s-au identificat cuiburi , iar mobilitatea pasarilor este de natura sa asigure un 
impact minim  (in perioada de constructii care este considerata perioada „vulnerabila„)  

Mare parte din retelele de alimentare cu apa si canalizare sunt amplasate pe traseul drumurilor judetene sau 
drumurilor comunale, in zone afectate deja de  zgomotul produs de traficul rutier. 

Trebuie mentionat ca proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra siturilor Natura 2000, prin 
imbunatatirea conditiilor de habitat, in principal a habitatelor dependente de ap 

Alegea amplasamentelor s-a realizat, pe cat posibil, pe terenuri care nu contin speciile/habitatele 
caracteristice ale siturilor natura 2000, in imediata vecinatate a localitatilor,  la limita siturilor, astfel incat 
impactul asupra ariei de importanta comunitara este minim. 

Traseul retelelor de alimentare cu apa si canalizare si conductele de aductiune  urmeaza traseu drumurilor 
judetene, drumurilor pietruite sau a trumurilor de pamant si vor fi amplasate in ampriza acestora sau pe 
mijolocul drumurilor.   

Identificarea tipurilor de impact potential a fost efectuata pentru zonele in care sunt propuse lucrarile care se 
suprapun cu limitele celor 6 situri Natura 2000, la care se adauga acele zone aflate in apropierea limitei 
sitului de interes comunitar ROSCI0301 Bogata unde s-a considerat posibilitatea producerii unui impact 
potential de tipul perturbarii speciilor. 

Analiza impactului a fost efectuata preponderent din perspectiva considerarii zonelor propuse pentru lucrari 
ca habitate favorabile speciilor de fauna, astfel incat analiza semnificatiei impactului a tratat lucrarile in cea 
mai mare parte individual, insa aprecierea impactului a fost efectuata la nivel de sit. 

Evaluarea semnificatiei impactului potential al implementarii lucrarilor propuse asupra componentelor de 
interes comunitar a fost realizata in acord cu matricea de evaluare a impactului, valorile tipurilor de impact 
potential al unui tip de interventie asupra unui grup taxonomic (nevertebrate, pasari, mamifere etc.) rezultand 
ca urmare a estimarii: 

 tuturor tipurilor de impact identificate (pierdere habitat, alterare habitat, perturbare specii, mortalitate 
etc.); 

 magnitudinii (atunci cand informatia a fost insuficienta, magnitudinea a fost supraestimata); 

 sensibilitatii zonei de impa 

12.4.2.2.1.1 Impactul generat in faza de constructie 

 

ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche  
Lucrarile care se  suprapun cu situl  sunt urmatoarele:  

 Retea de canalizare strada Durgaului conductele vor fi amplasate in ampriza drumului pietruit, intr-o 
zona antropizata si afectata de traficul rutier al riveranilor   

 Reabilitare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare strada Aleea Padurii; conductele vor fi 
amplasate in ampriza drumului pietruit, intr-o zona antropizata si afectata de traficul rutier al 
riveranilor   
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 Retea de canalizare pe pe Strada Alunisului (drum de pamant) in partea sud vestica a trupului 2 de 
sit  

Pe amplasamentul lucrarilor propuse si in zona limitrofa zonei de amplasare a conductelor nu s-a identificat 
existenta habitatului 1310 Comunitati cu salicornia si alte specii anuale care colonizeaza terenurile umede si 
nisipoase si a habitatului 1530 * Pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice,  lipsind speciile de 
vegetatie halofitica edificatoare ale acestui habitat (Salicornia, Thero-Salicornietea, Frankenietea 
pulverulentae- pentru habitatul 1310 si pentru habitatul 1530* amintim specii precum Lepidium crassifolium, 
Aster tripolium, Salicornia prostrata, etc ce nu au fost identificate pe teren in zona de impact a investitiilor.)   

De asemenea nu s-au identificat speciile de plante de interes comunitar Liparis loeselii, Meesia longiseta si  
Serratula lycopifolia si nici habitatele favorabile acestor plante si anume mlastinile si zone umede. 

Avand in vedere amplasarea conductelor (pe mijlocul  drumurilor) nu se va produce o alterare a habitatelor 
de interes comunitar. Pentru amplasarea conductei nu se vor realiza defrisari de arbusti si nu se vor realiza 
decopertari ale stratului vegetal din vecinatatea drumului. La finalizarea lucrarilor suprafetele  afectate 
temporar de lucrari vor fi adus la starea initiala., Pentru a limita dispersia atmosferica de praf si particule fine, 
in zilele cu vant puternic, se recomanda stropirea cu apa a frontului de lucru.  

Pe amplasamentul traseului conductei nu au fost identificate speciile edificatoare ale habitatelor de interes 
conservativ din sit si nici speciile de plante de importanta comunitara declarate prin Formularul  Standard.  

ROSCI0040 Coasta Lunii 
Lucrarile care se suprapun cu suprafata sitului ROSCI0040 Coasta Lunii sunt amplasate in comuna Viisoara  
si constau in lucrari de alimentare cu apa,  respectiv montare conducta de aductiune ce asigura alimentarea 
cu apa a comunei Viisoara si comunei Tritenii de Jos  din sursa Turda si Rezervor de apa care deserveste 
sistemul.  

Traseul conductei de aductiune se suprapune drumului pietruit din intravilanul localitatii Viisoara si 
interesecteaza situl pe o lungime de 145.89, in extremitatea nordica a acestui, la limita acestuia. Avand in 
vedere amplasarea conductei, pe carosabil, nu se vor realiza defrisari de arbusti sau arbori  si nu se vor 
realiza decopertari ale stratului vegetal din vecinatatea drumului.  

Pe amplasamentul traseului conductei nu au fost identificate speciile edificatoare ale habitatelor de interes 
conservative din sit Pajisti stepice subpanonice. 

De asemenea, zona afectata nu poate constitui habitat favorabil pentru specii de nevertebrate de interes 
comunitar din sit si nu s-au identificat conditii pentru habitate favorabile speciilor de amfibieni in vecinatatea  
traseului conductei. 

Avand in vederea amplasarea conductei intr-o  zona antropizata, cu sensibilitate mica, magnitudinea 
modificarilor propuse fiind mica, iar lucrarea propusa nu presupune pierdere de habitat, evaluarea impactului 
asupra sitului corespunde unei valori negativa-redusa. 

In ceea ce priveste speciile de amfibinei (Bombina variegata  si Bombina bombina) acestea nu au fost 
identificate in zona. Drumul pe care va fi amplasata conducta este utilizat considerabil iar in marginile sale 
nu se fomeaza santuri cu apa care sa stagneze astfel incat amfibienii sa le utilizeze ca si mediu de 
reproducere sau habitare. Mai mult, cele doua specii sunt gasite in mediul acvatic (lacuri balti), mediu 
neidentificat in zona afectata de proiect. Ele nu sunt afectate de proiect, nici in etapa de constructie nici pe 
termen lung. 

Rezervorul de apa  

In cazul rezervorului de apa se va producere o pierdere de habitat de 4165 mp reprezentand zona de 
protectie sanitara instituita in jurul rezevoarelor, din care 178 mp suprafata construita, reprezentand o 
suprafata de cca 0.0611% din suprafata sitului.  

Rezervorul de apa potabila Viisoara este amplasat intr-o zona de pajiste degradata prin pasunatul intensiv, 
aflata in imediata apropiere a localitatii, la o distanta de cca 160 m de  drumul comunal zona avand o 
sensibilitate mica. 

Chiar daca au fost identificate specii precum Festuca valesiaca, Allium Flavum, Stipa capillata si Cerex 
humilix, datorita pasunatului intensive si degradarii avansate a aeralului, nu a putut fi identificat situl 6240* 
Pajisti stepice subanonice. 
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Zona nu indeplineste cerintele de habitat pentru specii de nevertebrate de interes comunitar din sit, in zona 
nu au fost identificate plantele reprezentative pentru baza tofica a acestora. De asemenea pe 
amplasamentul propus nu au fost identificate habitate favorabile speciilor Bombina Bombina si Bombina 
variergata. 

Pe amplasamentul rezervorului nu au fost identificate speciile edificatoare ale habitatelor de interes 
conservativ din sit (6240* Pajisti stepice subpanomice).  

Deoarece terenul propus pentru amplasearea rezervorului nu prezinta valoare conservativa in ceea ce 
priveste prezenta habitatului 6240* Pajisti stepice subpanonice si a speciilor de flora de interes comunitar 
(Crambe tataria),  consideram ca impactul asupra habitatului sub aspectul vegetatiei este nesemnificativ. 

ROSCI0034 Cheile Turenilor 
Conducta de aductiune ce asigura alimentarea cu apa a localitatii comunei Tureni si Ploscos este amplasata 
in vecintatea sitului are o lungime totala de 157 m, suprapunandu-se  sitului ROSCI0034 pe o lungime de L= 
26.2 m, zona investigata afladnu-se la o distanta de 50 m de raul Valea Racilor.  

Conducta urmeaza traseul drumului pietruit din intravilanul localitatii Tureni,  fiind amplasata in acostamentul 
acestuia. Terenul afectat lucrarii va fi ocupat temporar, pentru  pozarea conductei, la finalizarea lucrarilor 
acesta urmand sa fie adus la starea initiala  .  

Avand in vedere ca lucrarile se fac preponderent in intravilan, in zona puternic antropizata, in zona 
investigata nu au fost identificate habitatele de interes comunitar 40A0*Tufarisuri subcontinentale peri-
panonice *, 8210 Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase si 6110* Comunitati 
rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso-Sedion albi *, acestea afladu-se la distanta mare fata de zona 
investitiei.  

Zona nu indeplineste cerintele de habitat pentru specii de nevertebrate de interes comunitar din sit; in zona 
nu au fost identificate plantele reprezentative pentru baza tofica a acestora. Pe traseul conductei nu au fost 
identificate habitate favorabile pentru speciile Bombina bombina si Bombina variergata). 

Conducta de aductiune supratraverseaza Raul Valea Racilor intr-un punct care este la limita sitului, in afara 
acestuia, la o distanta de 0.5 m. Supratraversarea se va realiza prin introducerea aductiunii intr-o conducta 
de protectie care va fi prinsa de podul existent printr-un sistem de console metalice. Pentru realizarea 
supratraversarii nu  se vor realiza lucrari pe malul raului Valea Racilor. Avand in vedere magnitudinea mica a 
lucratilor impactul este estimat ca fiind redus. 

In faza de constructie poate aparea un impact potential asupra speciilor de fauna de interes comunitar de tip 
perturbarea temporara a speciilor prin zgomot si vibratii. 

La realizarea lucrarilor vor  fi utilizate echipamentele si utilajele care sa asigure incadrarea in nivelul de 
zgomot legal admis. Protectia impotriva zgomotului se va asigura in conformitate cu prevederile STAS  
10009/1998, de asemenea se va asigura  functionarea acestora in parametrii  tehnici normali pentru a se 
evita producerea de zgomote suplimentare prin functionarea defectuoasa a acestora. 

Impactul asupra speciilor de fauna a fost evaluat negativ-scazut zona investigata avand o sensibilitate mica 
si magnitudine mica deoarece lucrarea propusa nu presupune pierdere de habitat pentru speciile de fauna, 
timpul de realizare a lucrarilor pe tronsonul limitrof sitului este scurt, prin realizarea investitiilor nefiind 
alterate conditiile de vietuire a speciilor de fauna protejate, de interes comunitar, la nivelul sitului.  

ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat 
Lucrarea care intersecteza situl ROSCI0238 Suatu Cojacna este Conducta de aductiune ce asigura 
alimentarea cu apa a comunei Ploscos (tronson Aiton –Ploscos). Lungimea toatala a traseului Aiton –
Ploscos- Valea Florilor este de 12486.5m, din care  pe o lungime de 5367.05 traverseaza situl ROSCI0238 
Suatu Cojacna Crairat, respective trupurile de sit 1,2,3 si 6.  

Impactul asupra habitatelor si speciilor de flora 

Pe amplasamentul traseului conductei nu au fost identificate speciile edificatoare ale habitatelor de interes 
conservative din sit  (Comunitati cu salicornia si alte specii anuale care colonizeaza terenurile umede si 
nisipoase, Pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice *, Pajisti stepice subpanonice *, 
Tufarisuri subcontinentale peri-panonice *si nici speciile de plante de importanta comunitara declarate prin 
Formularul  Standard). Mentionam ca pe portiunea in care traseul conductei trece prin vecinatatea unui 
segment de padure, chiar daca nu este habitat 91I0, nu vor fi afectati arbori in perioada de constructie. 
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Chiar daca conform planului de management al sitului exista o suprapune intre zona proiectului si aria in 
care se gaseste Echium russicum, Crambe tataria , avand in vedere ca lucrarile sunt efectuate pe drumurile 
deja existente, in maginea carora habitatele sunt deja alterate de interventia antropica, planta nu a fost 
identificata in zona de impact a proiectului. 

Prin realizarea investitiilor propuse nu se vor inregistra pierderi de habitate, terenul afectat lucrarilor va fi 
ocupat temporar pe durata realizarii lucrarilor, la finalizarea lucrarilor acesta urmand sa fie adus la starea 
initiala (drum).  

Traseul conductei se suprapune drumurilor de pamant in vecinatatea succedandu-se habitate de stepa, 
partial de calitate ecologica slaba, intensiv pasunata sau abandonate,  corpuri de habitate forestiere dense 
fara importanta conservative (foioase), portiuni cu vegetatie de tufarisuri si specii erbacee, fanete, terenuri 
agricole, respectiv habitate lipsite de importanta conservativa majora din punct de vedere al comunitatilor 
vegetale care pot defini habitate Natura 2000. Conduca va amplasata pe mijlocul drumurilor de pamant.   

Toate aceste habitate traversate de traseul conductei se afla in zone expuse impactului antropic 
(suprapasunat, prezenta umana frecventa), astfel ca raportat la nivel de sit, impactul considerat este 
nesemnificativ. Pe toata lungimea sa drumul de pamant prezinta urme de degradare datorita utilizarii 
acestuia ca zona de tranzit de catre localnici. 

In urma investigatiilor realizate in teren pe traseul de realizare a investitiilor nu s-au identificat speciile  de 
plante de interes comunitar.  De asemenea, pe traseul conductei, nu s-au identificat speciile de plante de 
importanta comunitara Crambe tataria si  Echium russicum, a caror cartare a fost identificata in Planul de 
management al sitului in toate in trupurile de sit pe care le intersecteaza lucrarile. 

Impactul asupra speciilor de nevertebrate 

Zona nu indeplineste cerintele de habitat pentru specii de nevertebrate de interes comunitar din sit, in zona 
nu au fost identificate plantele reprezentative pentru baza tofica a acestora.   

Pe traseul conductei de aductiune nu s-au identificat conditii pentru habitatul de hibernare al speciei 
Rhinolophus hippsideros, insa habitatul de hranire si adapost al acestuia a fost  a fost localizat langa 
localitatea Valea Florilor (conform cartarii habitatului speciei realizata in cadrul Planului de management). 
Habitatul favorabil pentru specie, nu va fi alterat de lucrarea propusa: nu se vor efectua indepartarea 
gardurilor vii si a tufarisurilor, nu va avela loc schimbarea destinatiei terenurilor, fragmentarea habitatului; 
realizarea lucrarilor nu conduce la pierderea zonei de hranire/ adapost a acestora;  programul de lucru  va fi 
diurn; Lucrarile se vor realiza etapizat iar utilajele utilizate vor asigura nivel redus de zgomot. Nu se va 
realiza modificarea structurii vegetaţiei din zona de realizare a lucrarilor si nu se vor realiza defrisari de 
copaci. 

Perturbarea activitatii speciei este redusa. 

Impactul asupra speciilor de pasari (legat cu ROSPA 0113) 

Zonele din vecinatarea traseului conductei pot reprezenta habitate favorabile de hranire pentru speciile de 
pasari (Circus cyaneus, Falco vespertinus, Corvus frugilegus, Anthus campestris, Lanius collurio) si habitate 
de reproducere (Anthus campestris, Lanius collurio) (a adapostul tufisurilor, maracinusirilor sau sub smocuri 
de iarba din zonele deschise cu pasuni sau terenuri agricole). Pe traseul conductei de aductiune nu au fost 
identificate cuiburi ale speciilor mentionate. 

La realizarea lucrarilor vor  fi utilizate echipamentele si utilajele care sa asigure incadrarea in nivelul de 
zgomot legal admis. Protectia impotriva zgomotului se va asigura in conformitate cu prevederile STAS  
10009/1998, de asemenea se va asigura  functionarea acestora in parametrii  tehnici normali pentru a se 
evita producerea de zgomote suplimentare prin functionarea defectuoasa a acestora. 

Avand in vedere sensibilitatea mica-moderata a zonei si magnitudinea mica a lucrarilor propuse se 
aprecieaza ca impactul  sub aspectul speciilor sau al habitatelor este negativ - redus. 

ROSPA 0113 Canepisti  
In situl ROSPA 0113 Canepisti vor si realizate lucrari de extindere a sistemului de alimentare cu apa, 
amplasate in Municipiul Campia Turzii si Comuna Ploscos.  

Reteaua de alimentare cu apa de pe strada Harcana (Turda) este localizata la limita sitului, intersectand situl 
cu intermitente pe o lungime de 99.95 m, in vecinatatea aflandu-se terenuri arabile  caracterizate de un 
mozaic de parcele de culturi, potentiale habitate de hranire si odihna pentru speciile de pasari din sit 
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(Accipiter nisus, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Ciconia 
ciconia, Anthus campestris, Circus aeruginosus). 

Retaua de alimentare cu apa si reteaua de canalizare vor fi  amplasate pe strada Petrilaca, in intravilanul, 
municipiului Campia Turzii, pe un drum pietruit, intr-o zona rezidentiala si cu terenuri arabile si se suprapune 
cu situl pe o distanta de 258.35 m.  Strada este amplasata paralel cu linia ferata, la o distanta de cca 60 m. 
Intre calea ferata si traseul strazii Petrilaca se afla paraul Bogatel. 

In comuna Ploscos vor fi realizate lucrari de extindere a sistemului de alimentare cu apa a localitatilor 
Ploscos, Valea Florilor si Crairat: conducta de aductiune Aiton- Plosos (tronson UAT Ploscos) si retele de 
alimentare cu apa. Lungimea totala a retelelor ce se suprapun sitului este de 8392.74 m. 

Traseul conductelor se suprapune pe traseul  drumurilor de pamant, drumuri pietruite si drumuri asfaltate 
conductele fiind amplasate in acostamentul drumurilor asfaltate si pietruite si pe mijlocul drumurilor de 
pamant.  La finalizarea lucrarilor terenurile ocupate tremporar vor fi aduse la starea initiala (drum).  

Traseul retelelor de alimentare cu apa va intersecta habitate de pajiste si terenuri agricole in alternanta cu 
zone de arbori si  tufarisuri mai mult sau mai putin compacte, terenuri cu vegetatie erbacee stepica 
secundara, degradata, cu elemente ruderale si maracinisuri dense (mai ales la marginea drumului), zone 
rezidentiale. Terenurile din vecinatatea lucrarilor propuse reprezinta habitate potentiale de hranire, odihna si 
reproducere pentru pasarile din sit. Pe traseul propus pentru realizarea lucrarilor nu au fost identificate 
cuiburi ale speciilor de pasari de interes comunitar.  

Cu toate acestea vegetatia din zona (tufarisuri, cuiburi de ciori) indica un potential habitat de cuibarire pentru 
speciile Falco vespertinus (cuiburile de ciori), Sylvia nisoria, Lanius Minor si Lanius collurio (tufarisurile). 
Avand in vedere specificul speciilor, perioada de vulnerabilitate a acestora pentru cuibarit este (cumulat 
pentru toate cele 4 specii) iunie-iulie.  

Este posibila perturbarea activitatii speciilor de pasari din sit prin zgomotul produs de utilaje, insa impactul 
este temporar, pe perioada derularii lucrarilor, mare parte din traseul conductei  fiind situat in zone 
rezidentiale (intravilanul localitatii Ploscos)  sau al drumurilor comunale (Ploscos-Crairat si Ploscos- Valea 
Florilor), zone deja afectate de zgomotul produs de trafic.  

Efectuarea  lucrarilor se va realia etapizat, pe tronsoane ce cca 400 -500 m. 

La realizarea lucrarilor vor  fi utilizate echipamentele si utilajele care sa asigure incadrarea in nivelul de 
zgomot legal admis. Protectia impotriva zgomotului se va asigura in conformitate cu prevederile STAS  
1009/1998, de asemenea se va asigura  functionarea acestora in parametrii  tehnici normali pentru a se 
evita producerea de zgomote suplimentare prin functionarea defectuoasa a acestora. 

Mai mult, nu vor fi efectuate lucrari in lunile iunie-iulie pentru a nu perturba cuibaritul. 

Realizarea lucrarilor nu va conduce la pierderea de habitate pentru speciile de pasari de interes comunitar  
din sit.  Impactul asupra habitatelor pasarilor din ROSPA0113 a fost considerat negativ-redusa, zona de 
amplasare a lucrarilor avand o sensibilitate mica a mediului iar  modificarile propuse prin proiect au o 
magnitudine mica.  

Lucrarile de constructie vor fi limitate ca durata de desfasurare, iar dupa finalizarea acestora terenurile 
afectate (drumuri) vor fi aduse la  la starea initiala. 

ROSPA0087 Muntii Trascau 
In situl ROSPA 0087 Muntii Trascau vor si realizate lucrari de extindere a sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare, amplasate in localitatea Tureni, localitatea Sandulesti si localitatea  Petrestii de Jos.  

In localitatea Tureni lucrarile propuse sunt amplaste la limita nordica a sitului si se suprapun cu situl pe o 
lungime de  7.32 m -conducta de canalizare si pe o lungime de 93.78m - conducta de aductiune. 

In localitatea Sandulesti  lucrarile propuse  (retea alimentare cu apa si retea canalizare) - vor fi realizate pe 
acelasi traseu) sunt amplasate la limita estica a sitului, intesectand cu intermitente situl pe o lungime de 
20.36 m reteaua de alimentare cu apa si 86.67 reteaua de canalizare, lungimea toatala a reteleleor  fiind de 
1400 m.  Traseul conductelor este limitrof unei habitat de pajisti, cu tufarisuri care pot constitui  potentiale 
habitate de hranire, adapost si reproducere pentru speciile de interes comunitar din sit (Lanio collurio, 
Alcedo atthis, Lullula arborea, Ficedula albucollis, Picus canus, Dendrocopos medius, Caprimulgus 
europaeus, Ciconia ciconia, Pernis Apivorus,  Aquila chrysaetos, Falco columbarus, Circus pygargus,  Circus  
cyaneus). Pentru ca impactul si asupra speciei Lanius collurio , specie care utilizeaza tufarisurile ca si 
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habitat de cuibarire, sa fie minim, nu vor fi efectuate lucrari in luna iunie in portiunile de drum invecinate de 
tufarisuri. 

Conducta  de aductiune Turda –Livada va fi amplasata pe limita nordica a sitului, pe trerenul aflat in  limita 
unitatii administative a Comunei Petrestii de Jos, lungime totala pe tronsonul SP Sandulesti Livada a 
acesteia fiind de  17783 m, intersectand situl, cu intermitente, pe lungime de 2909.635 m.  

Traseul conductei de aductiune  se suprapune cu drumul judetean asfaltat DJ107L  si  drum de pamant 
(tronson DJ107L –rezervoare Petresti si retur). Retelele vor fi amplasate in acostamentul  drumului judetean 
si  langa carosabilul  drumului de pamant.   

Traseul conductei traverseaza habitate de pasune, paduri  de foioase, terenuri agricole, ce pot constitui  
potentiale habitate de hranire, adapost si reproducere pentru speciile de interes comunitar din sit (Lanius 
collurio, Picus canus, Dentrocopos medius, Drycopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Alcedo 
atthis, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Pernis apivorium, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Falco 
peregrinus, Falco columbarius, Cyrcus cyaneus) . 

Realizarea lucrarilor poate duce la  alterarea habitatelor de hranire a pasarilor si la perturbarea activitatii 
acestora prin zgomotul produs de utilaje, pe perioada realizarii lucrarilor.  Precizam, insa, faptul ca aceste 
zone nu vor fi afectate in mod negativ si pe termen lung de lucrarile propuse, mare parte din traseu fiind 
situat pe traseul drumului judetean zona deja afectate de zgomotul produs de trafic (traseul se invecineaza 
cu autostrada Transilvania, distanta fata de autostrada fiind mai mica de 500 m) Lucrarile de constructie vor 
fi limitate ca durata de desfasurare, iar dupa terminarea acestora terenurile  afectate vor fi readuse la starea 
initiala. 

Pentru ca impactul si asupra speciei Lanius collurio, specie care utilizeaza tufarisurile ca si habitat de 
cuibarire, sa fie minim, nu vor fi efectuate lucrari in luna iunie in portiunile de drum invecinate de tufarisuri. 

Mai mult pentru tronsoanele din apropierea palcurilor de padure lucrarile de constructie vor fi sistate in 
perioda 15 mai- 31 iulie pentru a nu deranja speciile care au ca habitat de cuibarire aceste zone (Bonasia 
bonasia, Dendrocopos leucotos, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Pernis apivorus, Picus canus, Cicaetus 
gallicus, Dendrocopos medius). 

La realizarea lucrarilor vor  fi utilizate echipamentele si utilajele care sa asigure incadrarea in nivelul de 
zgomot legal admis. Protectia impotriva zgomotului se va asigura in conformitate cu prevederile STAS  
1009/1998, de asemenea se va asigura  functionarea acestora in parametrii  tehnici normali pentru a se 
evita producerea de zgomote suplimentare prin functionarea defectuoasa a acestora. Lucrarile de 
constructie vor fi limitate ca durata de desfasurare. Lucrarile vor fi realizate etapizat, pe tronsoane de cca 
400-500m. 

Realizarea lucrarilor nu va conduce la pierderea de habitate pentru speciile de pasari de interes comunitar  
din sit.  Impactul asupra habitatelor pasarilor din ROSPA0087 a fost considerat negativ-redusa, zona de 
amplasare a lucrarilor avand o sensibilitate mica a mediului iar  modificarile propuse prin proiect au o 
magnitudine mica. 

Rezervoarele  Petresti,  inclusiv instalatia de clorinare, sunt amplasate in interiorul sitului ROSPA0087 pe un 
habitat de pasune cu vegetatie arbustiva izolata, pierderea de habitat fiind de 768 mp.  

Amplasamentul reprezinta potential habitat de hranire si  odihna  pentru pasarile din sit. Impactul alterarii 
habitatelor de hranire este redus deoarece suprafata afectata este de  0.08 ha, reprezentand  0.00008% din 
suprafata totala a sitului. In vegetatia arbustiva de pe amplasament (2 exemplare) nu au fost observate 
cuiburi de pasari si nici in vecinatatea amplasamentului. 

Lucrarile pot duce la o potentiala perturbarea activitatii speciilor de pasari pe o suprafata de 200 m in jurul 
amplasamentului, pe perioada realizarii lucrarilor. Precizam, insa, faptul ca aceste zone nu vor fi afectate pe 
termen lung de lucrarile propuse. Lucrarile de constructie vor fi limitate ca durata de desfasurare.   

La realizarea lucrarilor vor  fi utilizate echipamentele si utilajele care sa asigure incadrarea in nivelul de 
zgomot legal admis. Protectia impotriva zgomotului se va asigura in conformitate cu prevederile STAS  
1009/1998, de asemenea se va asigura  functionarea acestora in parametrii  tehnici normali pentru a se 
evita producerea de zgomote suplimentare prin functionarea defectuoasa a acestora.Avand in vedere ca 
pierderea lucrarilor este redusa, perioada de realizare a lucrarilor redusa, magnitudinea impactului asupra 
mediului este mica, si, desi zona are o sensibilitate moderata, impactul este negativ redus.  
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Pentru ca impactul si asupra speciei Lanius collurio , specie care utilizeaza tufarisurile ca si habitat de 
cuibarire, sa fie minim, nu vor fi efectuate lucrari in luna iunie in portiunile de drum invecinate de tufarisuri. 

Mentionam ca pe zona amplasamentului si in perimetrul de 200 m in jurul acestuia nu s-au identificat palcuri 
compacte de tufaris care ar putea fi habitat de cuibarire pentru Lanius collurio. 

ROSCI0301 Bogata 
 

Lucrarile care se suprapun cu suprafata sitului ROSCI0301 Bogata sunt amplasate in localitatea Calarasi si 
constau in amplasarea unei conducte de canalizare. Lucrarile vor fi efectuate in ampriza drumului din 
vecinatatea sitului. 

Lungimea totala a conductei care se invecineaza situl este L=627.32 m. 
 

Pe amplasamentul traseului conductei nu au fost identificate speciile edificatoare ale habitatelor de interes 
conservativ si nici speciile de interes conservativ din formularul natura 2000. 

Avand in vederea amplasarea conductei intr-o  zona antropizata, cu sensibilitate mica, magnitudinea 
modificarilor propuse fiind mica, iar lucrarea propusa nu presupune pierdere de habitat, evaluarea impactului 
asupra sitului corespunde unei valori negativa-redusa. 

Chiar daca este putin probabila prezenta speciei Vipera ursinii rakosiensis  deoarece specia nu agreaza 
habitatele antropizate, pe parcursul fazei de constructie, constructorul va fi instruit ca in cazul identificarii 
unei specii de sarpe in apropiere sa nu il ucida si sa apeleze la custodele sitului. Astfel se ofera protectie 
suplimentara pentru Vipera ursinii rakosiensis, reducand impactul asupra acesteia la minim. 

 

In tabelul urmator se prezinta rezultatele analizei impactului: 
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Denumirea sitului Tip de lucrare propus Localitate Pierdere habitate Alterare habitate Mortalitate Perturbare specii 

ROSCI0223 Saraturile 
Ocna Veche (140 ha) 
  
  

1.Reteaua de canalizare de pe Strada 
Durgaului 

Turda  Impact negativ scazut   

2.Reabilitare retea de alimentare cu apa 
strada Aleea Padurii 

Turda  Impact negativ scazut   

3. Extindere retea de canalizare pe strada 
Aleea Padurii 

Turda  Impact negativ scazut   

4. Conducta de canalizare amplasata 
Strada Alunisului (drum de pamant) 

Turda  Impact negativ scazut   

ROSCI0040 Coasta 
Lunii (682 ha) 
  

1.Conducta de aductiune ce asigura 
alimentarea cu apa a UAT Tritenii de Jos 
din sursa Campia Turzii –Tronson UAT 
Viisoara 

Viisoara  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

2.Rezervor nou Viisoara V=700 mc Viisoara Impact negativ scazut    

ROSCI 0238 Suatu  
Cojacna   Crairat (4157 
ha) 

1. Conducta de aductiune ce asigura 
alimentarea cu apa a comunei Ploscos 

Aiton, Ploscos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

ROSCI0034 Cheile 
Turenilor (126 ha) 

1. Conducta de aductiune  Turda - Tureni 
(tronson UAT Tureni) 

Tureni  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

ROSPA0113 Canepisti 
(6200 ha)  

1.Reteaua de alimentare cu apa de pe 
strada Harcana  

Turda  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

2. Retea de alimentare cu apa si retea de 
canalizare pe strada Petrilaca 

Campia Turzii  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

3.Conducta de aductiune ce alimenteaza 
Aiton Ploscos,tronson UAT Ploscos 

Ploscos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

4. Retea alimentare cu apa UAT Plosos 
(tronson conducta de aductiune-Ploscos) 

Ploscos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 
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Denumirea sitului Tip de lucrare propus Localitate Pierdere habitate Alterare habitate Mortalitate Perturbare specii 

5.Retea alimentare cu apa UAT Plosos, 
tronson Ploscos - Crairat 

Ploscos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

6. Retea alimentare cu apa localitatea 
Ploscos si localitatea Valea Florilor 
(intravilanul localitatilor) 

Ploscos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

ROSPA0087 Muntii 
trascaului(93160 ha) 
  
  
  
  
  

1. Conducta de canalizare din localitatea 
Tureni si aductiunea ce alimenteaza cu apa 
comuna Aiton 

Tureni  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

2. Conducta de aductiune  Turda - Tureni 
(tronson UAT Tureni) 

Tureni  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

3. Retea de alimentare cu apa si retea de 
canalizare amplasatain localitatea 
Sandulesti 

Sandulesti  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

4. Retea de canalizare amplasata in 
localitatea Sandulesti  

Sandulesti  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

5 Conducta de aductiune - Rezervoare 
Petresti – Ciurila, tronson Rezervoare 
Petresti-localitatea Livada (UAT Petresti) 

Petrestii de Jos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

6. Conducta de aductiune Turda –
Rezervoare Petresti  

Petrestii de Jos  Impact negativ scazut  Impact negativ scazut 

7. Rezervoarele Petresti 2x1000 mc, 
inclusiv instalatia de clorinare 

Petrestii de Jos Impact negativ scazut    

ROSCI0301 Bogata  1. Conducta de canalizare strada 12* Calarasi    Impact negativ scazut 
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In cazul lucrarilor propuse in proiectul analizat, in cadrul evaluarii impactului asupra siturilor Natura 2000 nu 
a fost identificata probabilitatea aparitiei unor impacturi negative semnificative asupra elementelor de 
biodiversitate.  

Lucrarilor propuse se incadreaza in clasa de sensibilitate mica, fiind propuse in interiorul sau vecinatatea 
unor zone de pajisti stepice secundare, mai mult sau mai putin degradate antropic, habitate de tufarisuri si 
habitate antropizate (plantatii forestiere) care reprezinta habitate favorabile pentru specii de pasari si 
mamifere, intensitatea impactului potential fiind negativa-scazuta. 

In cadrul studiului a fost propus un set de masuri de evitare si reducere a impactului. Printre acestea se 
regasesc masuri care vizeaza toate componentele Natura 2000 studiate, precum si masuri dedicate fiecarui 
grup taxonomic. Se apreciaza ca implementarea acestor masuri nu va conduce neaparat la reducerea 
semnificatiei impacturilor, dar va asigura evitarea aparitiei unor impacturi negative semnificative.  

Considerand rezultatele evaluarii impactului asupra tuturor lucrarilor analizate, au fost propuse cele mai 
bune masuri de reducere si evitare a impactului, astfel incat impactul general al tuturor lucrarilor analizate in 
cadrul acestui studiu este negativ-redus. 

Masurile recomandate pentru evitarea si reducerea impactului potential asupra siturilor Natura 2000 cu care 
proiectul se suprapune si a habitatelor si speciilor pentru care acestea au fost desemnate, raspund 
rezultatelor obtinute in urma evaluarii de impact, Masurile prezinta specificitate pentru fiecare componenta 
de biodiversitate analizata. 

In vederea realizarii investitiilor au fost obtinute Avizele custozilor cu care proiectul se suprapune.  

Masurile stabilite prin  avizele custozilor au fost integrate in proiect. 

Avizele Custozilor sunt prezentate in Anexa 2 Avize si Acorduri si in Volumul IV EIM. 

12.4.2.2.1.2  Masuri de prevenire, reducere si eliminare a impactului asupra habitatelor si 
speciilor  integrate in proiect 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

Masuri 
generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 

Toate lucrarile de executie, in principal cele care se desfasoara in 
interiorul siturilor Natura 2000 si in vecinatatea acestora, se vor realiza cu 
respectarea masurilor stabilite prin Planul de Management de Mediu 
(PMM). PMM va trebui sa prezinte detaliat masurile de reducere a 
impacturilor care vor trebui sa fie implementate pentru fiecare tip de 
lucrare propus si pentru fiecare din siturile Natura 2000 traversate. PMM 
va cuprinde calendarul etapizat de realizare a lucrarilor. PMM va contine 
toate masurile de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor 
mentionate in Studiul de evaluare adecvata, in Avizele custozilor, dupa 
caz, si in Acordul de mediu si planul de monitorizare a masurilor; 
Constructorii vor asigura dotarile necesare pentru actionare in caz de 
poluare accidentala a factorilor de mediu 
PMM trebuie sa includa deopotriva si actiunile de corelare cu calendarul 
de desfasurare a lucrarilor altor proiecte aflate in implementare pentru 
evitarea aparitiei unor impacturi cumulative. 

Constructori: vor intocmi PMM, asigura 
monitorizarea masurilor din PMM, 
intocmesc Rapoarte de monitorizarea  
masurilor propuse, iau masuri 
investitionale si operationale in caz de 
poluare accidentala; 
Consultant/Beneficiar: Caietele de 
sarcini pentru lucrari vor contine 
obligatia intocmirii PMM, si respectarea 
masurilor  aplicabile de prevenire si 
reducere a impactului stabilite prin 
Avizele custozilor si Acordul de mediu 
Beneficiar: va controla si monitoriza 

respectarea masurilor stabilite prin 
Acordul de mediu si Avizele custozilor, 
inclusiv graficul de realizare a masurilor 
si verifica Rapoartele de monitorizare 
transmise de Constructori 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    Control asupra 

implementarii 
masurilor de 
reducere a 
impacturilor. 

M2 

Se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat in executia lucrarilor 
cu privire la problemele generale de mediu, protectia habitatelor si 
speciilor protejate si masuri de reducere a impacturilor. Se va acorda o 
atentie sporita problemelor privind interzicerea colectarii de plante si 
animale sau ranirea si omorarea deliberata a exemplarelor de fauna si 
depozitatea temporara a pamantului excavat, eliminarea pamantului in 
exces si a deseurilor din constructii 

Constructori: Vor intocmi Planuri de 
instruire a personalului  implicat in 
realizarea lucrarilor cu privire la masurile 
de prevenire si reducere a impactului, 
protectia habitatelor si speciilor, 
interventia in caz de poluare 
accidentala, gestionarea deseurilor, etc. 
Planurile de instruire sunt parte 
integranta din PMM. Constructorii vor 
intocmi, corelat cu graficul de realizare a 
instruirilor, Rapoarte privind instruirea 
personalului;  
Beneficiar: Verifica respectarea de catre 
constructori a  Planurilor de instruire, 
analizeaza Rapoartele de instruire 
transmise de Constructori 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    Evitarea 

interactiunilor 
personal – 
fauna salbatica.  

M3 
Nu se vor amenaja organizarile de santier in interiorul ariilor naturale 
protejate. Se va solicita emiterea acordului de mediu pentru amplasarea 
organizarii de santier 

Constructorii: vor identifica, impreuna  

cu Auroritatile locale amplasamente 
pentru Organizarile de santier in afara 
Siturilor Natura 2000 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 

Reducerea la 
minim a 
suprafetelor de 
teren din cadrul 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

 
Masuri 

generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masuri 
generale 

 
 

siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

siturilor Natura 
2000 afectate 
prin 
implementarea 
proiectului. 

M4 
In zona siturilor Natura 2000 se va evita derularea lucrarilor in perioadele 
ploiase pentru a reduce gradul de afectare a vegetatiei si de compactare a 
solului.  

Costructori: Vor intocmi planuri de 

management al traficului in care se va 
mentiona masura;  rezultatele 
monitorizarii masurilor se vor mentiona 
in Rapoartele de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M5 

Se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitandu-se pe 
cat posibil utilizarea traseelor care se suprapun cu suprafetele naturale 
din siturile Natura 2000. Constructorii vor intocmi Planuri de management 
al traficului in care vor fi incluse aspecte privind traficul in ariile protejate si 
in zonele rezidentiale.  

Costructori: Vor intocmi planuri de 

management al traficului in care se 
mentiona traseele care asigura, pe cat 
posibil,  evitarea traseelor care se 
suprapun cu suprafetele naturale din 
siturile Natura 2000 
Beneficiarul: verifica alegerea traseelor 

propuse de constructori 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M6 

Transportul materialelor si al pamantului in exces/ materialelor de 
constructii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate. 
Se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot 
genera emisii de particule. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii 
masurilor se vor mentiona in Rapoartele 
de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
alterarii 
habitatelor. 

M7 

Se vor utiliza pe cat posibil drumurile existente si se va limita viteza 
vehiculelor dupa cum urmeaza: maximum 30 km/h pe drumurile de 
exploatare si maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor 
Natura 2000. Se vor evita orice deplasari in afara drumurilor existente sau 
a culoarului de lucru in interiorul siturilor Natura 2000. Accesul se 
recomanda a fi realizat dinspre carosabil, iar depozitarea materialelor de 
constructie si stationarea utilajelor se vor realiza fara afectarea unor 
suprafete suplimentare culoarului de lucru. 

Constructori: masurile vor fi mentionate 

in PMM; rezultatele monitorizarii 
masurilor se vor mentiona in Rapoartele 
de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M8 

In cazul aparitiei accidentale a unor scurgeri de substante petroliere, 
constructorul va avea prevazute toate masurile de interventie la fata 
locului si dotarile necesare;  In cazul unei contaminari a solului, 
suprafetele afectate vor fi imediat curatate, iar portiunea afectata va fi 

Costructori: Vor intocmi Planul de 

interventie in caz de poluare accidentala 
si vor asigura dotarile necesare pentru 
interventii in caz de poluare accidentala 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masuri 
generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare conform 
prevederilor normelor legislative actuale. 

Coasurile de poluare accidentala vor fi 
evidentiate in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M9 

Lucrarile din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza in prezenta unei 
echipe de specialisti (biologi/ ecologi), dupa inspectarea zonei de catre 
aceastia. Scopul inspectarii este de a identifica exemplarele ce apartin 
speciilor de interes conservativ supuse riscului de mortalitate sau 
vatamare si de actiona in scopul evitarii afectarii acestora.  

Constructori: Vor asigura prezenta 
unui  biolog/ecolog/reprezentant al 
custodelui pe parcursul lucrarilor, in 

scopul inspectarii/asigurarii protejarii 
habitatelor si identificarii prezentei 
exemplarelor ce apartin speciilor de 
interes conservativ ce pot aparea la 
locatia lucrarrilor care se suprapun cu 
siturile; Inainte de inceperea lucrarilor se 
va comunica in scris custozilor siturilor 
Natura 2000  data inceperii lucrarilor 
proiectate care se se suprapun cu 
siturile si perioada de executie a 
acestora. 
La realizarea lucrarilor se vor respecta 
conditiile de realizare a lucrarilor stabilite 
prin Avizul Custozilor 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    Reducerea 

riscului de 
mortalitate sau 
vatamare a 
indivizilor. 

M10 

Evitarea degradarii habitatelor seminaturale din vecinatatea lucrarilor, in 
faza de executie, prin decopertari si poluarea vegetatiei naturale cu 
materiale utilizate sau rezutate in urma realizarii constructiilor. 
Pamantul rezultat din sapatura se va aseaza pe marginea transeelor, in 
asa fel incat sa nu se permita dispersarea pamantului pe terenul invecinat. 
Deseurile rezultate nu se vor depozita pe teritoriul siturilor Natura 2000  
Terenul afectat de sapaturi va fi refacut prin nivelarea si inlaturarea 
surplusului de pamant si aducerea la starea initiala. Pamantul vegetal se 
va decoperta pe orizonturi pedologice si se va conserva in vederea 
refacerii stratului vegetal in zona in care se vor efectua lucrarile, dupa caz. 

Constructori: masurile vor fi mentionate 

in PMM; respectarea masurilor se va 
mentiona in Rapoartele de monitorizare 
a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;     

Evitarea 
degradarii 
habitatelor 
ecotonale in 
faza de 
constructie 

M11 

Informarea, in scris a custozilor cu privire la data inceperii lucrarilor pe 
tronsoanele de lucrari care se suprapun cu siturile 
Informarea, in scris, a custozilor Ariilor protejate ori de cate ori exista o 
schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii avizului 
custodelui; 
 
   

Constructori: vor informa in scris 

Custozii cu 1 saptamana inainte, data 
inceperii lucrarilor pe tronsoanele care 
se suprapun cu siturile Natura 2000 
Beneficiari: va asigura informarea 

custozilor, in scris ori de cate ori exista o 
schimbare de fond a datelor care au stat 
la baza eliberarii avizului custodelui   

La inceputul lucrarilor; 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000;  

Evitarea 
degradarii 
habitatelor si 
afectarii 
speciilor cu 
valoare 
consevativa in 
faza de 
constructie 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

 

Plante si 
Habitate 

M11 

Se recomanda ca solul decopertat si excavat sa fie depozitat in imediata 
apropiere a santurilor de pozare a conductelor si reutilizat la efectuarea 
umpluturilor. Operatiunile de sapare si umplere se vor desfasura la 
distanta scurta de timp astfel incat capacitatea productiva a solului 
excavat sa nu fie diminuata semnificativ si sa fie redus riscul de colonizare 
cu specii ruderale si/ sau alohtone invazive. 

Constructori: masurile vor fi mentionate 

in PMM; rezultatele monitorizarii 
masurilor se vor mentiona in Rapoartele 
de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Asigurarea 
capacitatii de 
refacere a 
vegetatiei 
caracteristice 
pe suprafetele 
care au fost 
afectate 
temporar in 
timpul realizarii 
lucrarilor.  

M12 
Pamantul excavat excedentar va fi depozitat in afara limitelor siturilor 
Natura 2000, pe ternuri puse la dispozitie de autoritatile locale. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; se va tine o evidenta a 
cantitatilor de pamant excavat 
excedentar si a modului de gestionare a 
acestora; rezultatele monitorizarii 
masurii se vor mentiona in Rapoartele 
de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
degradarii 
suplimentare a 
altor zone 
acoperite cu 
vegetatie 
naturala. 

M13 

Lucrarile se vor desfasura etapizat (din aproape in aproape), iar materialul 
rezultat (resturi vegetale, sol excavat) va fi depozitat in afara limitelor 
sitului. Se recomanda mentinerea traseului santului de pozare la distanta 
minim posibila fata de drum, astfel incat sa se poata reduce cu cat mai 
mult posibil numarul de exemplare de arbusti afectati de realizarea 
lucrarilor (prin vatamarea sistemului radicular). 
Pentru traseul de conductei prin Situl ROSCI0238 (langa padure) nu vor fi 
afectatii arbori. 

Constructori: masurile vor fi mentionate 

in PMM; rezultatele monitorizarii 
masurilor se vor mentiona in Rapoartele 
de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
degradarii 
vegetatiei din 
zonele 
adiacente 
culoarului de 
lucru. Evitarea 
impactului 
direct asupra 
speciilor de 
fauna prin 
permiterea 
retragerii 
acestora in timp 
util in afara 
frontului de 
lucru. 

M14 
Se recomanda ca, pe portiunile unde sunt prezente cordoane de tufarisuri, 
pe cat posibil, sa se evite defrisarea acestora.  

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

M15 

In masura in care va fi necesara utilizarea unui surplus de sol, in etapa de 
refacere a terenurilor afectate, se va evita utilizarea unui sol adus din alte 
zone decat cele in care au fost realizate lucrarile de executie, pentru a nu 
favoriza instalarea unor specii de plante cu impact negativ (specii ruderale 
sau specii alohtone invazive). 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea acestor, 
conform graficului de 
executie;    

Evitarea 
instalarii 
speciilor 
alohtone 
invazive. 

M16 

La pozarea conductelor, se recomanda mentinerea culoarului de lucru, 
astfel incat sa nu fie depasite zonele destinate lucrarilor de constructie (sa 
nu fie depasite distante mai mari de 4,5 m fata de axul santului de pozare 
pentru retele canalizare si 3 m pentru aductiuni si retele de apa), pe toata 
lungimea traseului, pentru a asigura protejarea vegetatiei din zonele 
limitrofe lucrarilor  

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora; conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
degradarii 
elementelor cu 
importanta 
conservativa. 

M17 

Masuri  Aviz custode  ROSCI0238 Canepisti si ROSCI0223 Saraturile 
Ocna Veche:   

1. Santierul nu se va organiza pe pajisti (pasune, fanete), mlastini sau 
paduri din ariile protejate, aflate in afara amplasamentului. De asemenea, 
molozul, deseurile  si pamantul excavat cat si masurile necesare efectuarii 
lucrarilor , nu se vor stoca, nici macar temporar, pe pajistile din situri, 
aflate in afara amplasamentului  
2. In cursul lucrarilor mecanice efectuate cu utilaje grele, se va preveni 
afectarea in orice fel a pajistilor sau padurilor invecinate cu 
amplasamentul. Utilajele si autovehiculele folosite la aceste lucrari nu se 
vor parca pe pajistile din ariile protejate, aflate in afara amplasamentului; 
in cazul in care in urma accesarii amplasamentului cu utilaje grele, 
vegetatia de pajiste sau din orice alt habitat sensibil va fi afectata, dupa 
finalizarea   finalizarea lucrarilor, suprafata caii de acces va fi reabilitata 
de catre beneficiar, conform propunerii unui expert de catre beneficiar si 
acceptat de custode, respectand termenul limita stabilit de custode si pe 
cheltuiala beneficiarului.   

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 
 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora; conform 
graficului de executie;    Evitarea 

degradarii 
elementelor cu 
importanta 
conservativa. 

M18 

Masuri Aviz custode  0034  Cheile Turenilor 
1. Nu se vor amenaja/utiliza drumuri tehnologice de acces pe durata 

constructiei si a exploatarii pe suprafata RONPA 0359 Cheile Turenilor si 
RONPA0348 Cheile turzii 
2. Nu se vor utiliza resurse naturale  de pe suprafata ariilor  naturale 
protejate 
3. Nu va fi afectata vegetatia specifica habitatelor ripariene sau a zonelor 
umede permanente sau temporare  pe suprafata si in vecinatatea ariei 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 
 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000 si 
in vecinatatea 
acestora; conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
degradarii 
elementelor cu 
importanta 
conservativa. 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

naturale protejate 
4. nu este permisa derularea activitatilor de constructie pe durata noptii, la 
o distanta mai mica de 2000 m de limitele ariilor protejate 
5. evitarea producerii de   poluare fonica excesiva (maxim 60 dB la 
perimetrul de executie a lucrarilor) pe durata perioadei de constructie 
6. se vor sista lucrarile de constructie pe durata perioadelor de precipitatii, 
la o distanta de minim 200 m de limitele ariilor naturale protejate 
7. Lucrarile de pe amplasamentul rezervoarelor de apa de pe suprafata 
ROSPA0087 Muntii Trascaului se vor efectua in afara perioadelor cu 
precipitatii iar morfologia terenului va fi readusa la un stadiu cat mai 
apropiat de cel initial; de asemenea iluminatul acestor rezervoare (inclusiv  
a statiei de clorinare)  se va realiza numai cu surse    lipsite de radiatii UV. 
 
 

Pesti 
Cobitis taenia 

Barbus 
meridionalis 

Gobio kessleri 
Rhodeus 
sericeus 

M19 

Pentru lucrarile realizate in situl ROSCI0034 Cheile Turenilor si in 
vecinatatea acestuia: 
Se vor asigura prevenirea producerii scurgerilor de lichide (carburant, 
uleiuri, lubrifiant etc.) in timpul realizarii lucrarilor in apropierea corpurilor 
de apa (in special Raul Valea Racilor). Se va asigura verificarea tehnica 
periodica a utilajelor implicate in lucrari; constructorii vor asigura dotari 
specifice pentru interventie in caz de poluare accidentala, inclusiv de 
decopertare a solului afectat care prin antrenarea de catre apele 
meteorice ar putea genera poluarea apelor de suprafata;   

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000,  
respectiv in 
proximitatea cursurilor 
de apa,  conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
poluarii 
accidentale a 
corpurilor de 
apa de 
suprafata 
(terestre si 
marine). 

M20 

Pentru lucrarile realizate in situl ROSCI0034 Cheile Turenilor si in 
vecinatatea acestuia: 
In perioada de realizare a lucrarilor de executie nu se va traversa cu 
utilaje prin albia cursurilor de apa, utilizandu-se in acest scop podetele 
existente sau, dupa caz, amenajarea de noi podete ce nu vor intrerupe 
conectivitatea longitudinala a cursurilor de apa. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000,  
respectiv in 
proximitatea cursurilor 
de apa, conform 
graficului de executie;     Evitarea 

afectarii 
ecosistemelor 
acvatice. 

M21 

Pentru lucrarile realizate in situl ROSCI0034 Cheile Turenilor si in 
vecinatatea acestuia: 
Materialul excavat nu va fi depozitat in albia cursurilor de apa sau pe 
malurile acestora. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000,  
respectiv in 
proximitatea cursurilor 
de apa,  conform 
graficului de executie;    
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

Amfibieni si 
reptile 

Bombina 
variegata 
Bombina 
bombina 
Triturus 
vulgaris 

ampelensis 
Vipera ursinii 
rakosiensis 

M222 

La inceputul fiecarei zile, zonele de lucru (santuri) care pot actiona ca si 
capcane pentru amfibieni trebuie verificate, iar eventualele exemplare 
identificate trebuie eliberate la distanta de frontul de lucru; Personalul 
implicat in lucrari va fi instruit cu privire la acest aspect. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM si planul de instruire; rezultatele 
monitorizarii masurii se vor mentiona in 
Rapoartele de monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Reducerea 
mortalitatii 
indivizilor 
apartinand 
speciilor de 
amfibieni si 
reptile de 
interes 
comunitar. 
 

M23 

Se recomanda ca lucrarile sa nu se realizeze in sezonul de primavara, in 
special in perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apa in 
santurile de pozare a conductelor. Astfel se previne depunerea pontelor 
de amfibieni in zona de lucru si distrugerea ulterioara a acestora. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M24 

Evitarea manevrarii vehiculelor si utilajelor in zona culoarelor de lucru pe 
timp de noapte. Majoritatea speciilor de amfibieni prezinta activitate 
nocturna, in special in conditii de umiditate ridicata, iar vizibilitatea scazuta 
nu permite evitarea acestora. 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

M25 

Pentru situl ROSCI0301 (specia Vipera ursinii rakosiensis): pe parcursul 
fazei de constructie, personalul implicat in constructii  va fi instruit ca in 
cazul identificarii  speciei Vipera ursinii rakosiensis pe amplasamentul 
lucrarilor sau in vecinatatea acestora  sa nu il ucida si sa apeleze la 
custodele sitului. Astfel se ofera protectie suplimentara pentru Vipera 
ursinii rakosiensis 

Constructori: masura va fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Mamifere 
(speciile Lutra 

Lutra si 
Rhinolophus 
hipposideros) 

M26 

Pentru situl ROSCI0034  Cheile Turenilor (specia Lutra Lutra):  
Se vor asigura prevenirea producerii scurgerilor de lichide (carburant, 
uleiuri, lubrifiant etc.) in timpul realizarii lucrarilor in apropierea corpurilor 
de apa (in special Raul Valea Racilor). Se va asigura verificarea tehnica 
periodica a utilajelor implicate in lucrari; constructorii vor asigura dotari 
specifice pentru interventie in caz de poluare accidentala, inclusiv de 
decopertare a solului afectat care prin antrenarea de catre apele 
meteorice ar putea genera poluarea apelor de suprafata;   
 
In perioada de realizare a lucrarilor de executie nu se va traversa cu 
utilaje prin albia cursurilor de apa, utilizandu-se in acest scop podetele 
existente sau, dupa caz, amenajarea de noi podete ce nu vor intrerupe 

Constructori: masurile vor fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Evitarea 
degradarii 
habitatelor 
favorabile 
speciilor, 
evitarea si 
reducerea 
mortalitatii 
indivizilor 
apartinand 
speciilor de 
mamifere de 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

conectivitatea longitudinala a cursurilor de apa. 
Materialul excavat nu va fi depozitat in albia cursurilor de apa sau pe 
malurile acestora. 
 

interes 
comunitar. 

M27 

Pentru situl ROSCI 0238 Suatu-Cojacna Crairat (specia Rhinolophus 
hipposideros) 
 
Se va evita efectuarea lucrarilor  din zona de habitatului de hranire si 
adapost (localitatea Valea Florilor, conform cartarii prezentate in PM) intre 
jumătatea lunii iunie şi jumătatea lunii iulie (perioada de nastere) si 
perioada 15 august -15 octombrie, (perioada de imperechere); 
 
Efectuarea lucrarilor din zona habitatului de hranire (localitatea Valea 
Florilor) pe timp de zi pentru a limita poluarea fonica si luminoasa)  

Constructori: masurile vor fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

 

Pasari M28 

Masuri ROSPA0087 Muntii Trascaului: 
 

Activitatile de amenajare si constructie sa se efectueze intr-un mod 
controlat si planificat tinand cont de urmatoarele aspecte: 
 

1. Perioada in care se efectueaza, inclusiv  perioada din zi: din acest 
punct de vedere, lucrarile din Siturile natura 2000 se vor efectua in afara 
perioadelor de cuibarit si crestere a puilor pentru pasarile identificate in 
zona din vecinatatea amplasamentului, respectiv perioada –15 mai-31 
iulie;  

2. Speciile Lanius collurio,  Bonasia bonasia, Dendrocopos leucotos, 
Ficedula parva, Ficedula albicollis, Pernis apivorus, Picus canus, Cicaetus 
gallicus, Dendrocopos medius- ROSPA0087 Muntii Trascaului:  
 
Rezervoare Petrestii de Jos, inclusiv instalatia de clorinare :  
 
Nu se vor efectua lucrari in luna iunie pentru a nu perturba perioada de 
cuibarire pentru Lanius collurio. 
Nu se vor defrisa palcuri compacte de tufaris care reprezinta potential 
habitat de cuibarire pentru Lanius collurio; 
 
Aductiune: - in zonele care sunt adiacente palcurilor de padure nu se vor 
efectua lucrari in perioada 15 mai-31 iulie pentru a nu perturba habitatele 
de cuibarire pentru specii precum: Bonasia bonasia, Dendrocopos 
leucotos, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Pernis apivorus, Picus canus, 
Cicaetus gallicus, Dendrocopos medius.  

Constructori: masurile vor fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Reducerea 
impactului 
asupra speciilor 
de pasari de 
interes 
comunitar. 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

 
2. Perioada din zi optima pentru desfasurarea lucrarilor nu trebuie sa 
depaseasca intervalul orar 9:00 – 17:00, pentru a evita esuprapunerea cu 
perioadele foarte active din zi pentru speciile de pasari identificate; 
 
3. Etapizarea lucrarilor: pe perioada de amenajare si constructie, se 
recomanda ca lucrarile sa se efectueze etapizat, astfel incat sa evite 
efectuarea a doua sau mai multe lucrari cu caracter diferit in acelasi timp, 
pentru prevenirea cumularii mai multor surse generatoare de zgomot; 
Graficul de realizare a lucrarilor va tine cont de recomandarile privind 
perioadele de efectuare a lucrarilor; 
 
Masuri custode 0087 Muntii Trascaului 

1. Nu se vor amenaja/utiliza drumuri tehnologice de acces pe durata 
constructiei si a exploatarii pe suprafata RONPA 0359 Cheile Turenilor si 
RONPA0348 Cheile Turzii 
2. Nu se vor utiliza resurse naturale  de pe suprafata ariilor  naturale 
protejate 
3. Nu va fi afectata vegetatia specifica habitatelor ripariene sau a zonelor 
umede permanente sau temporare  pe suprafata si in vecinatatea ariei 
naturale protejate 
4. Nu este permisa derularea activitatilor de constructie pe durata noptii, la 
o distanta mai mica de 2000 m de limitele ariilor protejate 
5. Evitarea producerii de   poluare fonica excesiva (maxim 60 dB la 
perimetrul de executie a lucrarilor) pe durata perioadei de constructie 
6. Se vor sista lucrarile de constructie pe durata perioadelor de precipitatii, 
la o distanta de minim 200 m de limitele ariilor naturale protejate 
7. Lucrarile de pe amplasamentul rezervoarelor de apa de pe suprafata 
ROSPA0087 Muntii Trascaului se vor efectua in afara perioadelor cu 
precipitatii iar morfologia terenului va fi readusa la un stadiu cat mai 
apropiat de cel initial; de asemenea iluminatul acestor rezervoare (inclusiv  
a statiei de clorinare)  se va realiza numai cu surse    lipsite de radiatii UV. 

M29 

ROSPA0113 Canepisti 
 

Activitatile de amenajare si constructie sa se efectueze intr-un mod 
controlat si planificat tinand cont de urmatoarele aspecte: 
 

1. Perioada in care se efectueaza, inclusiv  perioada din zi: din acest 
punct de vedere, lucrarile din Siturile natura 2000 se vor efectua in afara 
perioadelor de cuibarit si crestere a puilor pentru pasarile identificate in 

Constructori: masurile vor fi mentionata 

in PMM; rezultatele monitorizarii masurii 
se vor mentiona in Rapoartele de 
monitorizare a PMM 

Pe toata perioada de 
derulare a lucrarilor ce  
se vor efectua in 
siturile Natura 2000, 
sau in vecinatatea 
acestora, conform 
graficului de executie;    

Reducerea 
impactului 
asupra speciilor 
de pasari de 
interes 
comunitar. 
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Componenta Nr. Masura 
Organism responsabil implementare 

masuri 
Perioada de 
monitorizare 

Rezultate 
asteptate 

zona din vecinatatea amplasamentului, respectiv perioada –15 mai-31 
iulie:  

2. Speciile: Falco Vespertinus,   Sylvia nisoria,  Lanius Minor,   Lanius  
collurio - Lucrari amplasate in situl ROSPA0113 (localitatea Ploscos): Nu 
se vor efectua lucrari de constructie in luna iunie si acestea vor fi limitate 
pentru a doua jumatate a lunii mai si luna iulie astfel incat se asigura o 
protectie ridicata pentru speciile:   Falco Vespertinus,   Sylvia nisoria,  
Lanius Minor,   Lanius  collurio) 

3. Pe tronson aductiune (L= 405 m) marcat pe harta prezentata in Anexa 
4.1.(localitatea Ploscos), se vor respecta urmatoarele conditii: 

1. Realizarea de sapatura manuala pe tronsonul respectiv  

2. Lucrarile se vor realiza in perioada de repaus vegetative, 
respectiv jumatatea lunii octombrie pana la sfarsitul lunii 
februarie  

3. Lucrarile sa fie realizate pe axul drumului 

4. Constructorul va anunta Custodele  in scris, cu 2 saptamani 
inainte, data  la care incep lucrarile pe tronsonul respectiv.   

Masuri  Aviz custode ROSPA0113 Canepisti:   

1. Santierul nu se va organiza pe pajisti (pasune, fanete), mlastini sau 
paduri din ariile protejate, aflate in afara amplasamentului. De asemenea, 
molozul, deseurile  si pamantul excavat cat si masurile necesare efectuarii 
lucrarilor , nu se vor stoca, nici macar temporar, pe pajistile din situri, 
aflate in afara amplasamentului  

2. In cursul lucrarilor mecanice efectuate cu utilaje grele, se va preveni 
afectarea in orice fel a pajistilor sau padurilor invecinate cu 
amplasamentul. Utilajele si autovehiculele folosite la aceste lucrari nu se 
vor parca pe pajistile din ariile protejate, aflate in afara amplasamentului; 
in cazul in care in urma accesarii amplasamentului cu utilaje grele, 
vegetatia de pajiste sau din orice alt habitat sensibil va fi afectata, dupa 
finalizarea   lucrarilor, suprafata caii de acces va fi reabilitata de catre 
beneficiar, conform propunerii unui expert de catre beneficiar si acceptat 
de custode, respectand termenul limita stabilit de custode si pe cheltuiala 
beneficiarului.   

Masurile de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor au fost prezentate in cadrul Studiului de evaluare adecvata.  
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Masurile de reducere a impactului asupra asupra habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000 stabilite prin Acordul de mediu  nr 2/17.08.2017 au fost  
integrate in proiect. 
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12.4.2.2.2 Evaluarea impactului proiectului dupa implementarea masurilor de reducere 
a impactului (impactul rezidual) 

Impactul rezidual reprezinta acel impact care cel mai probabil va fi prezent si dupa implementarea cu succes 
a masurilor de reducere propuse in cadrul acestui studiu.  

In cazul lucrarilor propuse in proiectul analizat, in cadrul evaluarii impactului asupra siturilor Natura 2000 nu 
a fost identificata probabilitatea aparitiei unor impacturi negative semnificative.  

In cazul acestui proiect, prin implementarea masurilor de reducere a impactului se intentioneaza luarea 
masurilor necesare pentru asigurarea faptului ca nu vor aparea impacturi negative semnificative.  

Considerand rezultatele evaluarii impactului asupra tuturor lucrarilor analizate, au fost propuse cele mai 
bune masuri de reducere si evitare a impactului, astfel incat impactul general al tuturor lucrarilor analizate sa 
fie cat mai redus. 

Precizam faptul ca, privind in ansamblu lucrarile propuse si analizate in cadrul acestui studiu, este mai putin 
probabil ca semnificatia impacturilor evaluate aici sa fie revizuite in sens pozitiv dupa implementarea setului 
de masuri de evitare si reducere a impactului. Motivul este acela ca o reducere a magnitudinii este putin 
probabila, datorita limitarilor impuse de tehnologia de lucru, iar o scadere a sensibilitatii zonelor de realizare 
a lucrarilor nu este necesara in unele cazuri (zonele vizate sunt deja puternic modificate antropic), iar in alte 
cazuri evitarea zonelor foarte sensibile nu este posibila datorita limitarilor spatiale. 

12.4.2.3 Impactul potential generat in perioada de functionare a proiectului 

In faza de operare aspectul cel mai important este cel referitor la reducerea poluarii corpurilor de apa 
(subterane si de suprafata) si implicit imbunatatira conditiilor de habitat pentru speciile si habitatele de 
interes comunitar.  

Pe raza celor 12 UAT  in care sunt propuse investitii in sisteme de apa uzata, se desfasoara 7 de situri 
Natura 2000 unice, dintre care 5 SCI-uri si 2 SPA-uri.  

Suprafetele ariilor naturale protejate Natura 2000 care se suprapun pe raza localitatilor in care sunt propuse 
investitii in sisteme de apa uzata sunt prezentate in Tabelul nr. 12-1. Aceste suprafete insumeaza 657.88 de 
hectare in cazul SCI-urilor si 45581.6  ha in cazul SPA-urilor. 

In cazul acestor situri, investitiile pot genera impacturi pozitive prin: 

 Reducerea poluarii cu substante organice; 

 Reducerea poluarii cu nutrienti (azot si fosfor); 

 Mentinerea/ Imbunatatirea starii ecologice si chimice a corpurilor de apa din interiorul acestora. 

Tabelul nr. 12-1 Suprafetele ariilor naturale protejate Natura 2000 pe care pot sa apara efecte pozitive ca 

urmare a implementarii investitiilor in sisteme de apa uzata (reducerea poluarii din sursele actuale) 

UAT Sit Suprafata (ha) 

Turda ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche  1.4 

ROSCI 0238 Suatu – Cojacna – Crairat 83.14 

ROSPA0113 Canepisti  2170 

Sandulesti ROSPA0087 Muntii Trascaului 23290 

ROSCI0034 Cheile Turenilor 5.04 

Mihai Viteazu ROSPA0087 Muntii Trascaului 18632 

Campia Turzii  ROSPA0113 Canepisti  62 

Viisoara ROSCI0040 Coasta Lunii  27.28 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 992 / 1110 

ROSPA0113 Canepisti  558 

Luna ROSCI0040 Coasta Lunii  40.92 

Aiton ROSCI 0238 Suatu – Cojacna – Crairat 498.84 

Tureni  ROSPA0087 Muntii Trascaului 931.6 

ROSCI0034 Cheile Turenilor 1.26 

Total 46239.5 

SPA  45643.6 

SCI  657.88 

 

Apele uzate colectate  din aria de implementare a proiectului vor fi epurate in urmatorii emisari:  

 SEAU Tritenii de Jos  – Punct de evacuare in Raul Tritul 

 SEAU Luncani – Punct de evacuare in Raul Aries 

 SEAU Campia  Turzii –Raul Aries.  

In faza de operare vor fi efectuate numai operatii de reparatii si intretinere. La efectuarea unor eventuale 
operatii de reparatii se vor lua masuri de prevenire, reducere sau eliminare a impactului similare celor din 
faza de constructie.  

Lucrarile de intretinere se  vor programa avand in vedere masurile pentru protectia   habitatelor si  speciilor  
stabilite conform Studiului de evaluare adecvata si prezentate in sectiunea 12.4.2.2.1.2, referioare in special 
la protectia pasarilor, protectia habitatelor, dupa caz, conform solicitatilor din avizele custozilor (perioade de 
cuibarire, perioade de repaus vegetativ). 

 

12.4.2.4 Evaluarea impactului potential cumulativ 

Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus in raport cu alte proiecte existente, propuse sau aprobate 
s-a realizat in functie de aria in care se manifesta efectele negative ale acestora si modalitatile in care pot 
afecta aria/ariile naturale protejate. 

Din punct de vedere al activitatilor care ar putea avea un impact cumultiv asupra Siturilor Natura 2000 se au 
in vedere lucrarile realizate in urmatoaarele zone, in care se realizeaza lucrari care se suprapun cu Siturile 
Natura 2000 sau sunt amplasate in vecinatatea acestora; 

Potentialul impact al lucrarilor care nu intersecteaza limitele Siturilor Natura 2000 (lucrari aflate la 

maxim de 50 m fata de limitele siturilor Natura 2000) 

In completarea analizei impactului pentru lucrarile propuse care se suprapun cu situri Natura 2000 descrise 
anterior, am realizat o analiza mai cuprinzatoare, raportat la o zona mai ampla de desfasurare a lucrarilor 
propuse in cadrul proiectului, pentru a identifica eventualitatea producerii unor impacturi negative asupra 
elementelor de biodiversitate, implicit pentru a putea propusne masuri de reducere a impactului.  

In cadrul acestei analize au fost luate in considerare acele lucrari propuse care se apropie la distante 
cuprinse intre mai putin de 10 m si maxim 50 de m fata de limita siturilor de importanta comunitara. Pentru 
aceasta, in programul ArcGIS Desktop 10 au fost suprapuse limitele lucrarilor propuse in proiect cu limitele 
siturilor Natura 2000, fiind masurate distantele de apropiere.  

Situatiile identificate au fost analizate din punct de vedere al potentialitatii producerii unor impacturi, in 
conformitate cu metodologia de evaluare a semnificatiei impactului inclusa in prezentul studiu.  

Considerand distantele dintre limitele siturilor si lucrarile propuse, impacturile potentiale au fost considerate 
doar asupra speciilor de fauna de interes comunitar cu mobilitate mai mult sau mai putin ridicata (mamifere, 
pasari, reptile si amfibieni) si sunt de tip perturbarea speciilor prin zgomot, considerandu-se ca indivizi ai 
speciilor, accidental, ar putea fi prezenti in zonele de desfasurare a lucrarilor de constructie. 
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Pentru toate situatiile analizate, impactul evaluat este negativ-scazut (sensibilitate mica sau medie si 
magnitudine mica) datorita conditiilor specifice fiecarui amplasament in parte, iar per-ansamblu impactul 
general din aceste zone analizate va fi nesemnificativ, nefiind identificata nici o modificare de natura sa 
influenteze in mod negativ integritatea siturilor si/ sau sa altereze conditiile de vietuire a speciilor de fauna 
protejate, de interes comunitar, la nivelul siturilor. Lucrarile propuse se afla de cele mai multe ori in zona de 
intravilan, unde impactul antropic este crescut, iar prezenta speciilor de fauna poate fi mai mult sau mai putin 
accidentala. Masurile recomandate pentru lucrarile care se suprapun cu limitele siturilor sunt recomandate si 
pentru aceste situatii, pentru a reduce pe cat posibil impactul generat. 

Tabel: impactul potential al lucrarilor propuse in cadrul proiectului dar care nu intersecteaza limitele 

Siturilor Natura 2000 (lucrari aflate la maxim de 50 m fata de limitele siturilor Natura 2000) 
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SCI Localitate Lucrare propusa Lungime retea in 
vecinatatea sitului (m) 

Observatii privind potentialele impacturi 

ROSCI0223 
Saraturile 
Ocna Veche 
(140 ha) 

Turda 1.Reteaua de canalizare de pe Strada 
Durgaului 

177.85m Conductele sunt amplasate in ampriza drumurilor;  Zona nu prezinta importanta 
pentru speciile de plante pentru care situl a fost desemnat 

Turda 2.Reabilitare retea de alimentare cu apa 
strada Aleea Padurii 

130m 

Turda 3. Extindere retea de canalizare pe 
strada Aleea Padurii 

130m 

Turda 4. Conducta de canalizare amplasata 
pe Strada Alunisului (drum de pamant) 

146.5 m 

ROSCI0040 
Coasta Lunii 
(682 ha) 

Viisoara 1.Conducta de aductiune ce asigura 
alimentarea cu apa a UAT Tritenii de 
Jos din sursa Campia Turzii –Tronson 
UAT Viisoara 

807.8m Lucrarile sunt amplasate in intravilanul localitatii Viisoare,  in apropierea 
locuintelor , conductele fiind amplasate in ampriza drumului pietruit. Suprafata 
de teren nu constituie habitat favorabil pentru nici una dintre speciile protejate in 
sit. 
Antropizarea terenului nu confera posibilitatea aparitiei vreunei specii protejate 
in zona frontului de lucru.  
 

ROSCI 0238 
Suatu  
Cojacna   
Crairat (4157 
ha) 

Aiton, 
Ploscos 

1. Conducta de aductiune ce asigura 
alimentarea cu apa a comunei Ploscos 

664 m Terenul pentru lucrari este situate  in ampriza  drumurilor de exploatare ce 
traverseaza terenuri agricole  astfel ca un impact potential de tip perturbarea 
speciilor se poate inregistra asupra unor indivizi ai speciilor de amfibieni care, 
accidental, s-ar putea afla in zona frontului de lucru in perioada lucrarilor de 
constructie 

ROSCI0034 
Cheile 
Turenilor (126 
ha) 

Tureni Conducta de aductiune  Turda - Tureni 
(tronson UAT Tureni) 

50 Lucrarile sunt amplasate in intravilanul localitatii Tureni,  in apropierea 
locuintelor, conductele fiind amplasate in ampriza drumului pietruit. Suprafata de 
teren nu constituie habitat favorabil pentru nici una dintre speciile protejate in sit. 
Antropizarea terenului nu confera posibilitatea aparitiei vreunei specii protejate 
in zona frontului de lucru. 

Tureni Conducta de canalizare  138.38m 

ROSPA0113 
Canepisti 
(6200 ha) 

Turda Reteaua de alimentare cu apa de pe 
strada Harcana  

6614.71 Impactul potential se poate manifesta asupra speciilor de pasari sub forma 
perturbarii speciilor prin zgomotul generat de utlaje. 

 Ploscos Retea alimentare cu apa UAT Plosos, 1666.66 
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SCI Localitate Lucrare propusa Lungime retea in 
vecinatatea sitului (m) 

Observatii privind potentialele impacturi 

tronson Ploscos - Crairat 

ROSPA0087 
Muntii 
Trascaului(93
160 ha) 

Tureni Conducta de canalizare din localitatea 
Tureni si aductiunea ce alimenteaza cu 
apa comuna Aiton 

124.11 Impactul potential se poate manifesta asupra speciilor de pasari sub forma 
perturbarii speciilor prin zgomotul generat de utlaje. 

 Tureni Conducta de aductiune  Turda - Tureni 
(tronson UAT Tureni) 

81.87 

 Sandulesti Retea de alimentare cu apa si retea de 
canalizare amplasata in localitatea 
Sandulesti 

1376.64 

 Sandulesti Retea de canalizare amplasata in 
localitatea Sandulesti  

1412.58 

 Petrestii de 
Jos 

Conducta de aductiune - Rezervoare 
Petresti – Ciurila, tronson Rezervoare 
Petresti-localitatea Livada (UAT 
Petresti) 

2931 

ROSCI0301 
Bogata 

Calarasi Retea de canalizare strada 12  624 Lucrarile sunt amplasate in intravilanul localitatii Calarasi,  in apropierea 
locuintelor, conductele fiind amplasate in ampriza drumului pietruit. Suprafata de 
teren nu constituie habitat favorabil pentru nici una dintre speciile protejate in sit. 
Antropizarea terenului nu confera posibilitatea aparitiei vreunei specii protejate 
in zona frontului de lucru. 
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Impactul cumulat cu alte proiecte 

In urma investigatilor au fost identificate urmatoarele proiecte de lucrari care se suprapun cu zonele de 
realizare a proiectului, astfel:  

ROSCI0040 Coasta Lunii –localitatea Viisoara 

 Modernizare drum DJ 150 Campia Turzii - Viisoara - Ceanu Mare - Frata Mociu 

 Modernizare drumuri de exploatatie agricola din comuna Viisoara, judetul Cluj ‖ in comuna Viisoara, 
satele Viisoara si Urca: drum de exploatatie agricola Coasa, drum de exploatatie agricola Dacinprod, 
drum de exploatatie agricola Racoviteanu, drum de exploatatie agricola spre Lint 

 Modernizare strazi in localitatile Viisoara si Urca, strazile Parcului, Dupa Gradini, Duca, Sub Vii, 
Benta Florian, Nelu Tusa, Totu Nicolae –faza de procedura de achizitie publica lucrari- faza de 
procedura de evizare a documentatiei pentru achizitia publica de lucrari  

  „Amenajare Targ expozitional de animale si Piata expozitionala‖, propus a fi amplasat in Comuna 
Viisoara, sat Viisoara, judetul Cluj, jud. Cluj, titular: Comuna Viisoara 

ROSCI 0023 Saraturile Ocna Veche –Municipiul Turda 

 „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda, din 
localitatea Turda, str.Agriculturii,str. Alexandru Vlahuta, aleea Alexandru Borza, aleea Bailor, aleea 
Durgaului, aleea Mures, aleea Olt, str. Alunisului, str.Barbu Lautaru, Caisului, Calarasi, Campului, 
Castanilor, Ciresului, Curcubeului, Dorobanti, Drumul Ploscosului, str.Fragariste, George Enescu, 
Gheorghe Dima, Gheorghe Lazar, Gheorghe Sincai, Ion Moldovan, Intrarea Bicazului, Intrarea 
Gradinitei, Intrarea Melcilor, Malului, Marului, Mica, Nicolae Vladutiu, Nucului, Piersicului, 
Porumbeilor,Prunului, Razoare, Scarisoarei, Sirenei, Sesului, Tribunul Corches, Vanatori, Visinului 
titular Primaria Turda 

ROSCI0087 Muntii Trascau –localitatile Sandulesti, Ceau Mic, Aiton 

 Proiecte viitoare planificate: Modernizare DJ103G DN75 - Cheile Turzii, km 27+300 - km 30+400, 
DJ103G limita Alba - Moldovenesti - Sandulesti - Ceanu Mic - Aiton, km 13+200 - km 27+300, km 
30+400 - km 54+287, DJ103M Valcele - Rediu - Aiton, km 0+000 - km 8+180, DJ107L Petresti - Lita, 
km 14+900 - km 30+950 

La evaluarea impactului cumulat se au in vedere obiectivele de consevare ale fiecarui sit, vulnerabilitatile si 
starea actuala se conservare precum si aria in care se manifesta impactul de tipul alterarea habitatelor, 
perturbarea speciilor, fragmentarea habitatului. 

Celalate proiecte identificate nu au efecte asupra siturilor Natura 2000 fiind amplasate la distanta mare de 
acestea. 

Perioada de executie a proiectelor anterior amintite se incheie intre 2017 - 2019, in functie de proiect. Desi 
exista posibilitatea ca alte proiecte sa fie desfasurate concomitent cu proiectul propus, suprapunerea 
acestora din punctul de vedere teritorial este improbabila, avand in vedere caracterul complementar al 
acestora. 

Pentru lucrarile propuse  prin proiect s-a obtinut Acordul prealabil nr 23/21.03.2016 emis de Directia de 
administrare a domeniului public si privat al judetului Cluj. 

Astfel impactul cumulat asupra habitatelor si speciilor din siturile natura 2000 este negativ redus  sau nu 
exista impact.  

De asemenea, avand in vedere ca  impactul proiectului asupra  siturilor Natura 2000 si asupra factorilor de 
mediu in faza de operare este nesemnificativ apreciem ca  nu va fi inregistrat un impact cumulat cu alte 
proiecte sau alte activitati care se vor desfasura in zona proiectului.  

Conform rezultatelor evaluarii, impactului cumulativ asupra habitatelor si speciilor din siturile natura 2000 
este negativ redus, sau nu exista impact; avand in vedere ca realizarea investitiilor din cadrul altor proiecte 
se va derula in perioada 2017-2019. Desi exista posibilitatea ca alte proiecte sa fie desfasurate concomitent 
cu proiectul propus, suprapunerea acestora din punctul de vedere teritorial este improbabila, avand in 
vedere caracterul complementar al acestora. 
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De asemenea, avand in vedere ca  impactul proiectului asupra  siturilor Natura 2000 si asupra factorilor de 
mediu in faza de operare este nesemnificativ apreciem ca  nu va fi inregistrat un impact cumulat cu alte 
proiecte sau alte activitati care se vor desfasura in zona proiectului. 

12.4.2.5 Indicatori de monitorizare 

Studiul include de asemenea un set de indicatori de monitorizare, formulati in acord cu Avizul de mediu 
pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020. 

Indicatori de monitorizare propusi pentru “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii, in perioada 2014 – 2020” 
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Nr. 
crt. 

Indicator Descriere Criteriu de evaluare Perioada de monitorizare 

Constructie Post-constructie si 
operare 

5.  
Pierdere de habitat: Suprafetele acoperite de 

habitate naturale, precum si de habitate certe sau 
potentiale ale unor specii de interes conservativ din 
interiorul ariilor naturale protejate, afectate ireversibil 
ca urmare a implementarii investitiei propuse. 

Se va exprima in ha. 
Se va realiza pe baza 
colectarii de date la nivelul 
habitatelor certe sau 
potentiale ale fiecarei specii 
de interes conservativ (specii 
de interes comunitar si specii 
de interes national) si 
fiecarui habitat natural 
(inclusiv Natura 2000) 
potential afectat. 

Valorile suprafetelor 
influentate negativ sa fie 
nesemnificative la nivelul 
fiecarui habitat natural 
(inclusiv Natura 2000)/ 
habitat cert sau potential al 
speciilor de interes 
conservativ, pentru fiecare 
arie naturala protejata 
potential afectata. 

Observatii succesive, pe 
durata desfasurarii 

lucrarilor de constructie, in 
perioadele favorabile 

martie-septembrie 
(octombrie) 

Observatii succesive, 
lunare, in perioadele 

favorabile martie-
septembrie (octombrie) 

-  
Alterare de habitat: Suprafetele acoperite de 

habitate naturale (inclusiv Natura 2000), precum si 
de habitate certe sau potentiale ale unor specii de 
interes conservativ din interiorul ariilor naturale 
protejate, afectate reversibil de lucrarile de 
constructii aferente investitiei propuse. 

Observatii succesive, pe 
durata desfasurarii 

lucrarilor de constructie, in 
perioadele favorabile 

martie-septembrie 
(octombrie) 

Observatii succesive, 
lunare, in perioadele 

favorabile martie-
octombrie 

-  
Perturbare specii de fauna: Suprafetele acoperite 

de habitate naturale (inclusiv Natura 2000), precum 
si de habitate certe sau potentiale unor specii de 
interes conservativ din interiorul ariilor naturale 
protejate, afectate de unul sau mai multi factori 
perturbatori (ex. prezenta umana, zgomot) ca urmare 
a implementarii investitiei propuse. 

Observatii succesive, pe 
durata desfasurarii 

lucrarilor de constructie, in 
perioadele favorabile 

martie-octombrie 

-  
Mortalitate indivizi specii de fauna: Mortalitatea 

indivizilor speciilor de fauna de interes comunitar 
rezultata ca urmare a derularii lucrarilor de 
constructie. 

Numar de indivizi apartinand 
speciilor faunistice de interes 
comunitar victime ale 
constructiei proiectului 
propus. 

Mortalitate „0‖. 
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12.4.3 Costul masurilor pentru atenuarea și/sau compensarea efectele negative asupra 
mediului în special ca urmare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
sau a altor proceduri de evaluare (cum  ar  fi  directiva  privind  habitatele,  directiva-
cadru  privind  apa,  directiva  privind  emisiile industriale) sau ca urmare a cerințelor 
naționale/regionale 

 
In procesul de evaluare a impactului asupra mediului realizat in faza de Studiu de Fezabilitate, 
avand in vedere  prevederile OM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului,  au fost 
identificate masurile necesare pentru atenuarea efectele negative asupra mediului. 

Masurile de reducere a impactului identificate  in procesul de dezvoltare a proiectului  si 
stabilite prin Acordul de mediu sunt  integrate in proiect.   

Masurile adoptate in cadrul proiectului in vederea reducerii impactului negativ asupra mediului, 
sunt urmatoarele:  

 Refacerea solului afectat de lucrarile de excavare pentru montarea conductelor, depozitarea 

temporara de  materiale, stationarea utilajelor, organizare de santier, in scopul readucerii acestora la 

starea initiala,  prin nivelare si plantare de vegetatie specifica existenta anterior; 

 Depozitarea temporara  a solului fertil pe amplasamente puse la dispozitie de autoritatile locale in 

scopul reutilizarii, la finalizare lucrarilor pentru aducerea acestora la starea imitiala;   

 Asigurarea dotarilor si masurilor de interventie in caz de poluare accidentala a apelor de suprafata, a 

apelor subterane si a solului; 

 iluminatul amplasamentului Rezervoarelor de la Petresti se va realiza  cu surse lipsite de radiatii UV ( 

conform Avizului Custodelui Sitului Natura 2000  ROSPA0087  Muntii Trascau) 

 pe tronsonul de aductiune Aiton – Ploscos cu lungimea de L= 405 m, din localitatea Ploscos, in 

scopul protejarii habitatului de pajiste din Situl Natura 2000 ROSCI0238 Suatu Cojacna Crairat se va 

realiza de sapatura manuala pentru montarea conductei;  

 Colectarea selectiva a deseurilor, stocarea temporara si eliminarea corespunzatoare a deseurilor din 

constructii, in functie de caracteristicile lor; 

 imprejmuirea organizarilor de santier si a punctelor de lucru pe perioada executarii lucrarilor;  

 controlul zonelor excavate, prin  montarea de bariere si acoperirea cu prelate  a transeelor de 

excavatii pentru a proteja vegetatia din vecinatate si zonele rezidentiale. 

 asigurarea utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica) pentru amplasamentele 

organizarilor de santier si ale obiectivelor; 

 achizitia de sisteme SCADA pentru monitorizarea, controlul si achizitii de date, pentru supervizarea 

si controlul retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a obiectivelor ce tin de acestea, din aria de 

operare a SC CAA SA 

 masuri de informare si publicitate a proiectului: conferinte privind lucrările propuse în cadrul 

proiectului, la stadiul contractelor de lucrări, masuri pentru imaginea vizuala a proiectului (panouri de 

amplasare temporară și a plăcilor permanente), organizarea de seminarii pentru prezentarea 

evoluției lucrărilor, campanie radio si TV, film de prezentare a proiectului;  

 
Costurile privind masurile de mediu sunt incluse in deviz, fiind luate in calcul in costurile totale de 
investitie si preluate si in ACB (Volumul IV ACB, capitolul 2.2.2. Costul investitiei). 

 

Nr. Crt. Detalii costuri mediu Mii Euro (curente) 

1 
Refacerea solului afectat de lucrarile de excavare, depozitare temporara 
materiale, etc in scopul readucerii la starea initiala prin plantare de 
vegetatie specifica existenta anterior 

1,125.6 
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1.1. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala  
40.47 

 

1.1.1 Gospodarie de apa Petresti  - 2000 mc (Rezervoare si statie de clorinare) 2.13 

1.1.2 Statie de tratare si rezervor Varianta 2.13 

1.1.3 Gospodarie de apa Tritenii de Jos  2.13 

1.1.4 Statie de tratare Turda Veche 2.13 

1.1.5 Gospodarie de apa Calarasi 2.13 

1.1.6 Reabilitare sursa Poiana 2.13 

1.1.7 Statie de epurare apa uzata Tritenii de Jos 9.59 

1.1.8 Statie de epurare apa uzata Campia Turzii (pt. lucrari tratare namol) 8.52 

1.1.8 Statie de epurare apa uzata Luncani 9.59 

1.2. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala retele 
de alimentare cu apa si canalizare   

1079.05 

1.3 

Realizare sapatura manuala pentru montarea conductei pe tronsonul de 
aductiune Aiton – Ploscos cu lungimea de L= 405 m, din localitatea 
Ploscos, in scopul protejarii habitatului de pajiste din Situl Natura 2000 
ROSCI0238 Canepisti  

6.08 

2 Cost transport si depozitare temporara sol fertil 26.71 

3 Cost dotari interventie in caz de poluare accidentala 27.51 

4 
Cost stocare temporara deseuri interte, colectare selectiva deseuri, 
eliminare deseuri 

16.74 

5 
Cost asigurare imprejmuire OS, puncte de lucru, zontrolul zonelor 
excavate prin montarea de bariere si acoperirea cu prelate 

412.59 

6 Cost asigurare utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie) 275.06 

7 
Cost  iluminat amplasament Rezervoare Petresti   cu surse lipsite de radiatii 

UV ( conform Avizului Custodelui Sitului Natura 2000  ROSPA0087  Muntii 
Trascau) 

0.70 

8 SCADA 757.79 

9 Publicitate 139.44 

TOTAL COSTURI DE MEDIU 2782.15 

TOTAL COST PROIECT 151,375.252 
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Costuri de mediu 1.837% 

 

 

 

Costurile privind masurile de adaptare la schimbarile climatice au fost intergrate in proiect si de pot gasi in 
Devizul proiectului si in Analiza cost beneficiu.     
 
 

12.5 EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE, NEVOILE DE 

ADAPTARE SI DIMINUARE A EFECTELOR ACESTORA SI REZISTENTA IN 

FATA DEZASTRELOR  

Cel de-al Cincilea Raport Global de Evaluare publicat de IPCC, disponibil pe www.ipcc.ch/, prezinta 
rezultatele cercetarilor stiintifice si observatiile privind schimbarile climatice la nivel global, precum si 
previziunile realizate pe baza utilizarii unor modele climatice.  

Concluziile principale sunt urmatoarele:  

 temperatura la nivelul Europei a crescut cu aproape un grad Celsius, mai mult decat rata globala de 

incalzire de 0,74°C 

 in prezent, concentratia gazelor cu efect de sera din atmosfera depaseste valorile inregistrate in 

ultimii 650.000 de ani, iar previziunile indica o crestere fara precedent; 

 pana in anul 2100, temperatura globala va creste cu 1 pana la 6,3 grade Celsius, iar nivelul 

oceanului planetar va creste cu 19 pana la 58 cm; 

 s-a intensificat frecventa aparitiei si intensitatea fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, 

tornade, uragane), modelele regionale climatice si de precipitatii (valuri de caldura, secete, inundatii) 

s-au schimbat, iar tendintele indica o crestere graduala in urmatorii ani;  

 scaderea grosimii si a extinderii ghetarilor din zona artica (cu 40% in ultimii 30 de ani) si posibilitatea 

disparitiei complete a acestora, panǎ in anul 2100;  

 retragerea ghetarilor din zone montane (Muntii Alpi, Himalaya, Anzi) si posibilitatea disparitiei a 

peste 70% din ghetarii continentali;  

 dezvoltarea unor mutatii la nivelul biosistemelor: inflorirea timpurie a unor specii de plante, disparitia 

unor specii de amfibieni etc 

 daca nu se intreprind actiuni de reducere, nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera in anul 2030 va 

avea o valoare cu 25 - 90% mai mare fata de nivelul actual, cele mai importante cresteri provenind 

din sectorul transporturi;  

 cel putin doua treimi din cresterea emisiilor la nivel global va proveni din tarile in curs de dezvoltare, 

emisiile pe cap de locuitor in anul 2030 vor fi semnificativ mai mari in tarile dezvoltate decat in tarile 

in curs de dezvoltare;  

 pana in anul 2030, scenariile privind reducerea emisiilor pot fi atinse cu un cost care reprezinta doar 

3% din PIB-ul global, costurile fiind mai mari dupa anul 2030;  

 cei mai cǎldurosi 15 ani la nivel global au fost inregistrati in ultimele doua decade, anii 1998 si 2005 

fiind reprezentativi. 

In prezent, actiunile care se realizeaza la nivel european, avand ca obiectiv reducerea efectelor schimbarilor 
climatice, se concentreaza in principal pe actiunile de limitare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera, precum si pe adaptarea la efectele acestor modificari climatice. 
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Avand in vedere schimbarile evidente asupra climatului global in ultimii ani, se pune problema majora de a 
evalua efectele schimbarilor climatice in perioada urmatoare, tinand seama de politicile si masurile de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.  

Indiferent de implementarea unor masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, strategiile privind 
adaptarea la schimbarile climatice trebuie regandite, astfel incat acestea sa se bazeze pe o analiza 
sistematica a regiunilor, sectoarelor si populatiei vulnerabile/afectate, pentru a contracara impacturile 
inevitabile ale schimbarilor climatice.  

Astfel, adaptarea la schimbarile climatice si problemele privind resurselor de apa disponibile trebuie 
gestionate intr-un context mult mai amplu: la nivel local, regional, national, european si international. 

 
Schimbarile climatice pot afecta  atat obiectele fizice si infrastructura propusa a fi realizata prin proiect cat si 
mediul si sistemul social din  jurul acestora precum si intereactiunea dintre obiectele fizice  si interactiunea 
lor cu aceste sisteme. 

Reducerea efectelor schimbarilor climatice 
In prezent, actiunile care se realizeaza la nivel european, avand ca obiectiv reducerea efectelor schimbarilor 
climatice, se concentreaza in principal pe actiunile de limitare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera, precum si pe adaptarea la efectele acestor modificari climatice. 

Indiferent de implementarea unor masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, strategiile privind 
adaptarea la schimbarile climatice trebuie regandite, astfel incat acestea sa se bazeze pe o analiza 
sistematica a regiunilor, sectoarelor si populatiei vulnerabile/afectate, pentru a contracara impacturile 
inevitabile ale schimbarilor climatice.  

Proiectul regional  de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata Regiunea Turda, in perioada 2014-2020 
ofera autoritatilor locale un cadru pentru luarea de masuri si facilitarea colaborarii, in care eforturile depuse la 
nivel local pentru atenuarea, dar si pentru adaptarea la schimbarile climatice pot fi abordate in mod integrat. 

Astfel, adaptarea la schimbarile climatice si problemele privind resursele de apa disponibile sunt gestionate 
intr-un context mult mai amplu: la nivel local, regional, national, european si international. 

Masurile de adaptare ofera noi posibilitati de imbunatatire a calitatii vietii, de promovare a dezvoltarii urbane 
durabile, de stimulare a investitiilor si a inovarii, de intensificare a participarii partilor interesate si de 
cooperare intre mai multe parti interesate si, in consecinta, ar trebui integrate in dezvoltarea urbana si in 
practicile de planificare. 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionale care sa conduca la reducerea emisilor de 
gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent Strategiei privind schimbarile climatice.  

Obiectivele Europa 2020 in ceea ce priveste Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei vizeaza 
reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii surselor de energie regenerabile 
până la 20%, creşterea cu 20% a eficienţei energetice. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor uzate prin 

 implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate  

 modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de epurare a apelor 

uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante privind calitatea apei si acoperirea 

serviciilor si reducerea emisiilor de GES. 

Reducerea riscului de deficit de apa prin: 

 reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii pierderilor din sistemele retelelor de distributie 

a apei 

Atât reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cât si adaptarea infrastructurilor si a politicilor la impactul 
schimbarilor climatice sunt esentiale pentru cresterea sustenabilitatii autoritatilor locale.  

Evaluarea riscurilor climatice 

In cadrul Studiului de fezabilitate s-a realizat evaluarea riscurilor schimbarilor climatice asupra  obiectivelor 
proirctului  in scopul identificarii si implementarii  masurilor de adaptare in conditiile climatice actuale  sau in 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 1003 / 1110 

conditiile climatice viitoare, avand in vedere ca schimbarile climatice  pot afecta obiectele fizice  si 
infrastructura  din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiar si social. 

Evaluarea riscurilor se realizeaza in scopul: 

 Cuantificarea riscurilor, in masura in care este rezonabil posibil; 

 Evaluarea calitativa a riscurilor 

 Evaluarea masurilor pentru a reduce si controla riscurile. 

Metodologia de evaluare a riscurilor utilizata are la baza principiile enuntate in Ghidul CE -―Non-paper 
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient‖.   

Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si diminuare a efectelor acestora si de 
rezistenta in fata dezastrelor, conform prevederilor Regulamentului 1303/2013 al Parlamentului European, 
cuprinde urmatoarele componente:  

 Analiza senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice 

 Analiza expunerii proiectului la schimbarile climatice  

 Identificarea si evaluarea vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice; 

 Identificarea si evaluarea riscurilor actuale si viitoare datorate schimbarilor climatice; 

 Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea efectelor 

schimbarilor climatice si rezistenta in fata dezastrelor. 

Evaluarea riscurilor proiectului la schimbarile climatice s-a realizeat in  cadrul analizei de optiuni, in scopul 
identificarii si implementarii  actiunilor de adaptare la conditiile climatice actuale  sau la conditiile climatice 
viitoare.  

Instrumentele de lucru propuse sunt urmatoarele:  

 Identificarea senzitivitatii proiectului - Analiza de senzitivitate (AS) 

 Evaluarea expunerii proiectului (EE) 

 Analiza vulnerabilitatii (AV) Vulnerabilitatea= senzitivitatea X expunerea 

 Analiza riscurilor (AR) 

 Identificarea optiunilor de adaptare (IOA) 

 Evaluarea optiunilor de adaptare (EOA) 

 Integrarea planului de masuri de adaptare in proiect (IPMA) 

Evaluarea impactului schimbarilor climatice asupra proiectului se s-a realizat in diverse faze ale proiectului, 
respectiv faza de strategie si faza de planificare. 

Faza de strategie 

In scopul reducerii riscurilor de natura tehnica, financiare, de mediu si sociale, in faza de strategie, la analiza 
si luarea deciziilor  s-a realizat  analiza vulnerabilitatii  si evaluarea riscurilor proiectului, avand in vedere 
informatiile disponibile in aceasta faza.  

Astfel analizarea si luarea deciziilor s-a realizat pentru urmatoarele aspecte:  

 Dezvoltarea tipurilor de investitii (AS, EE, AV, AR) 

Principalele obiective ale analizei rezilientei climatice avute in vedere, respectiv impactul conditiilor 
climatice actuale si viitoare asupra proiectului,  luand in considerare durata de viata a obiectelor, sunt 
urmatoarele: 

o pretul si disponibilitatea input-urilor  (apa, energie); 

o cererea de servicii (cererea de apa); 
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o procesele tehnologice; 

 

 Analiza de pre-fezabilitate (AS, EE, AV, AR, IOA) 

Principalele obiective ale analizei rezilientei climatice avute in vedere sunt urmatoarele: 
o stabilirea optinilor care acopera toate aspectele fezabilitatii:  

 input-urile proiectului (disponibilitate si calitate apa, furnizare energie); 

 locatia proiectului si amplasamentelor; 

 operarea si managementul; 

 aspecte legale; 

 aspecte de mediu; 

 aspecte sociale. 

Faza de planificare 
In scopul stabilirii optiunilor de realizare si strategiei de executie, in acesta faza s-a realizat analiza rezilientei 
climatice a obiectelor proiectului  si proceselor. 

Astfel, principalele obiective ale analizei rezilientei climatice in acesta faza sunt urmatoarele: 

 optiunile de proiect (AR): analiza riscurilor climatice asociate cu optiunile de proiect, avand in vedere  

rezultatul analizei realizate in faza de pre-fezabilitate   

 selectarea surselor de apa (AS, EE, AV) evaluarea riscurilor  la selectarea surselor de apa, avand in 

vedere  rezultatul analizei realizate in faza de pre-fezabilitate   

 selectarea aplasamentelor (AS, EE, AV):  evaluarea vulnerabilitatii  la selectarea amplasamentelor,  

avand in vedere  rezultatul analizei realizate in faza de pre-fezabilitate;   

 selectarea tehnologiilor (AS, AR, IOA):  identificarea tehnologiilor si a elementelor proiectului care 

sunt cele mai senzitive la conditiile climatice in scopul identificarii masurilor de adaptare; analiza 

efectelor  schimbarilor climatice asupra optiunilor tehnologiilor  si identificarea tehnologiei  care  este  

rezistenta la variabilele climatice  actuale si  viitoare, avand in vedere  rezultatul analizei realizate in 

faza de pre-fezabilitate  si analiza referitoare la selectarea amplasamentelor; 

 estimarea costurilor si analiza financiara si economica a Masurilor de adaptare (EOA evaluarea 

optiunilor de adaptare), avand in vedere rezultatele  analizei in faza de prefezabilitate, selectarea 

amplasamentelor,  selectarea tehnologiilor;   

 studiul de fezabilitate (AS, EE, AV, AR, IOA, EOA ): analiza vulnerabilitatii proiectului si a riscurilor 

asociate pentru toate elementele proiectului: input-urile proiectului, (disponibilitate si calitate), 

locatiile proiectului si amplasamentelor, analiza financiara, analiza economica, operare si 

management, aspecte de mediu si mediu si aspecte sociale; Identificarea si evaluarea alternativelor 

necesare pentru a  reduce riscurile la un nivel acceptabil, avand in vedere  rezultatul  analizelor 

anterioare; 

 evaluarea impactului asupra mediului si mediului social (AR, IOA): identificarea schimbarilor de 

mediu si sociale  care pot avea impact asupra proiectului si analiza  privind impactul conditiilor 

climatice  asupra mediului si mediului social, avand in vedere  rezultatul  analizelor anterioare; 

Obiectivele  avute in vedere  sunt urmatoarele: 

 Sisteme de alimentare cu apa: 

o surse de apa; 

o facilitati de tratare (statii de tratare); 

o gospodarii de apa (rezervoare si statii de pompare); 

o aductiuni  si retele de distributie; 

 Sisteme de canalizare: 

o retele de canalizare si colectoare de apa uzata; 

o statii de pompare si conducte de refulare; 

o statii de epurare. 
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12.5.1 Identificarea senzitivitatii proiectului la schimbarile/hazarde climatice  

 
Senzitivitatea proiectului s-a  determinat  in relatie  cu o serie de variabile climatice si efectele lor 
secundare/dezastre (hazarde) climatice.     

Variabilele climatice identificate sunt urmatorele:  
 

Efecte primare Efecte secundare 

1. Cresterea medie a temperaturii 

aerului 

2. Cresterea temperaturii extreme a 

aerului (frecventa si magnitudine) 

3. Modificari in regimul precipitatiilor 

4. Modificarii in regimul precipitatiilor 

extreme (frecventa si magnitudine) 

5. Viteza maxima a vantului 

6. Umiditate 

7. Radiatia solara 

 

1. Modificari calitative si cantitative ale 

emisarului 

2. Secete 

3. Disponibilitatea resurselor 

4. Furtuni 

5. Inundatii 

6. Eroziune fluviala 

7. Eroziunea solului si ravenarea 

8. Incendii naturale spontane de 

vegetatie 

9. Calitatea aerului 

10. Instabilitatea terenului/alunecari de 

teren, curgeri de grohotisuri 

11. Avalanse, zapada si gheata  

12. "Insula de caldura" urbana 

 
Analiza de senzitivitate s-a realizat pentru urmatoarele Componente:  

 Constructii 

 Operare 

 Interdependenta  

 Output 

 
Constructii: statii de tratare, aductiuni,  retele de transport si distributie, statii de epurare, retele de 
canalizare; evaluarea constructiilor in faza de operare are in vedere:  

- Locatia  

- cota de amplasare a obiectelor;  

- durata de viata  a obiectelor; 

- structura constructiilor;  

- rezistenta la incendii; 

- starea tehnica si fizica a infrastructurii si facilitatililor existente; 

- aspecte de mediu; 

 
Operare:  

- Operare statii de tratare, statii de epurare  

- Operare sistem transport apa prin aductiuni si retele, operare retele canalizare 

 
Evaluarea proceselor tehnologice desfasurate pe amplasamente in faza de operare, are in vedere: 

- procesele tehnologice  

- disponibilitatea  si calitatea inputurilor; 

- conditii de operare a obiectelor; 

- aspecte de mediu; 

- infrastructura si facilitatile existente, starea tehnica a acestora. 
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- efectuarea monitorizarii si dotarea cu sisteme de  avertizare  privind  schimbarile climatice; 

 
Interdependente:  disponibilitatea apei la sursa,  calitatea apei brute,  furnizarea de energie, transport, 
calitatea apei descarcate in retele/apa influenta in SEAU, aspect de mediu 
 
Output: siguranta furnizarii serviciului de alimentare cu apa,  cantitatea si calitatea  apei epurate evacuata  
in emisar avand in vedere caracteristicile emisarului; Output-urile  luate in considerare  au fost urmatoarele:  
Sistem de alimentare  

- calitatea apei furnizate; 

- siguranta furnizarii apei;  

Sistem de canalizare 
- cantitatea de apa epurata evacuata si caracteristicile emisarului; 

- calitatea apei epurate descarcate in emisar; 

 
Evaluarea senzitivitatii: 
In cadrul analizei de senzitivitate s-a apreciat cu un scor de la 0-3, astfel: 
Sistem de alimentare cu apa 

 Senzitivitate zero : schimbarile climatice/hazardele nu afecteaza sistemul de alimentare cu apa 

 Sezitivitatea redusa- scor 1 schimbarile climatice/hazardele au impact minor asupra  

componentelor  proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output),  impactul 

poate fi absorbit prin proceduri normale de operare, procesele tehnologice sunt intrerupte pentru 24 

de ore;   

 Senzitivitate medie – 2 Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact moderat asupra 

componentelor sistemului de alimentare cu apa (constructii, procese tehnologice, interdependente si 

output) si sunt necesare masuri suplimentare pentru eliminarea impactului, procesele tehnologice 

sunt oprite pentru 1-2 zile, restrictii temporare furnizare apa intre 70-80% din debitul contractat, 

incidente minore  privind calitatea apei brute ce necesita proceduri suplimentare de tratare si 

monitorizare  cu cresterea costurilor de operare 

 Senzitivitate ridicata- Scor 3 - Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact moderat asupra 

componentelor sistemului de alimentare cu apa (constructii, procese tehnologice, interdependente si 

output) si sunt necesare masuri de urgenta  ; procesele tehnologice sunt oprite pentru mai mult de 2  

zile, restrictii temporare furnizare apa intre 30-70% din debitul contractat, incidente de poluare a 

calitatii apei brute ce necesita proceduri suplimentare de operare si monitorizare  cu cresterea 

considerabila a costurilor de operare 

Sistem de canalizare 

 Senzitivitate zero : schimbarile climatice/hazardele nu afecteaza sistemul de canalizare si statiile de 

epurare 

 Sezitivitatea redusa- scor 1 schimbarile climatice/hazardele au impact minor asupra  

componentelor  proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output), impactul 

poate fi absorbit prin activitatea normala,  procesele tehnologice sunt intrerupte pentru 24 ore;  se 

poate produce un incident minor de poluare care afecteaza sistemul de colectare apa uzata  si are 

un  impact minor asupra   calitatatii  apei   

 Senzitivitate medie – 2 Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact moderat asupra 

componentelor proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output) si sunt 

necesare masuri suplimentare de urgenta pentru eliminarea impactului; procesele tehnologice sunt 

oprite pentru 1-2 zile, se poate produce un incident moderat de poluare in care inundarea canalizarii 

afecteaza zona proprietatilor non-rezidentiale si se produce un impact moderat asupra   calitatatii  

apei   

 Senzitivitate ridicata- Scor 3 -schimbarile climatice/hazardele pot avea impact semnificativ asupra 

componentelor proiectului (constructii, procese tehnologice, interdependente si output) si sunt 

necesare masuri suplimentare exceptionale pentru eliminarea impactului ; procesele tehnologice 
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sunt intrerupte pentru mai mult de 2 zile; se poate produce un incident major de poluare in care 

inundarea canalizarii afecteaza zona proprietatilor rezidentiale si se produce un impact care 

afecteaza grav  calitatea  apei   

 
In tabelele urmator se prezinta matricea senzitivitatii (hazarde climatice, efecte secundare) pentru sistemele 
de alimentare cu apa si sistemele de canalizare 
 
Sisteme de 
alimentare cu 
apa 

Constructii Operare Interdependente  Global 
proiect 

 Statii 
tratare 

Retele Statii 
tratare 

Retel
e 

Disponibilitat
ea apei la 
sursa 

Calitatea 
apei 
brute 

Furnizarea 
de energie 

Transport Output 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi 
scazute 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Seceta 0 0 0 0 3 3 1 0 3 3 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale 
regimului ploilor 
extreme 

1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 

Inundatii,  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Inghet-dezghet  
damage 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instabilitataea 
solului/alunecari 
de teren 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

Cresterea 
temperaturii/valuri 
de caldura 

0 0 2 0 2 1 2 0 3 3 

Intruziune apa 
salina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 
Disponibilitatea 
apei 

0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 

Incendii spontane 2 0 2 0 1 1 2 2 1 2 
Cresterea vitezei 
vantului 

2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 

 
Se poate observa din tabel ca sistemele de alimentare cu apa sunt senzitive la umatoarele hazarde si efecte 
secundare climatice:  

 seceta  

 modificari ale regimului ploilor extreme  

 inundatii  

 instabilitataea solului/ alunecari de teren  

 cresterea temperaturii/valuri de caldura  

 furtuni  

 disponibilitatea apei  

 incendii spontane  

 cresterea vitezei vantului. 

 
Sisteme de canalizare 
 
Sisteme de Constructii Operare Interdependente Global 
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canalizare project 

 Retele  Statii 
epurare 

Retele  Statii 
epurare 

Calitatea apei 
descarcate in 
retele/apa 
influenta in 
SEAU 

Furnizarea 
de energie 

Transport Output 
(descarcare 
apa 
epurata in 
emisar) 

 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi 
scazute 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Seceta 2 0 2 2 2 1 0 2 2 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale 
regimului ploilor 
extreme 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Inundatii 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari 
de teren 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 

Cresterea 
temperaturii/valuri 
de caldura 

2 0 2 2 2 2 0 2 2 

Intruziune apa 
salina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 0 2 0 2 2 2 2 2 2 
Disponibilitatea 
apei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incendii spontane 0 2 0 2 2 2 2 2 2 
Cresterea vitezei 
vantului 

0 2 0 2 2 2 2 2 2 

 
 
Se poate observa din tabel ca sistemele de canalizare sunt sensitive la umatoarele hazarde si efecte 
secundare climatice:  

 seceta  

 modificari ale regimului ploilor extreme 

 inundatii  

 instabilitatea solului/ alunecari de teren  

 cresterea temperaturii/valuri de caldura  

 furtuni  

 incendii spontane   

 cresterea vitezei vantului 
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Faza de proiectare  
In faza de proiectare se va revizui analiza de senzitivitate avand in vedere schimbarea conditiilor climatice. 
Faza de construire  
In caietele de sarcini se vor stabili sarcini astfel incat Constructorii sa prezinte masurile de rezilienta si adaptare la 
schimbarile climatice in faza de realizare a investitiilor. 

12.5.2 Evaluarea expunerii la schimbarile climatice si dezastre naturale  

Avand in vedere hazardele  climatice la care proiectului este senzitiv, in cadrul SF s-a realizat evaluarea expunerii 
avand in vedere probabilitatea producerii acestor hazarde  climatice  in locatiile  in care proiectul va fi  implementat in 
conditiile climatice curente si viitoare.   

Evaluarea expunerii proiectului s-a realizat functie de pozitia geografica in raport cu fenomenele climatice cu potential 
de risc, frecventa si intensitatea acestora. 

Evaluarea expunerii s-a realizat pentru conditiile climatice curente si viitoare, avand la baza date furnizate de:    

 Studiu “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de 

Administratia Nationala de Meteorologie  

(http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-
23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf) 

 date privind schimbarile climatice pentru Regiunea Turda, conform European Climate Adaptation Platform, 

pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990 (http://climate-

adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer).  

 prognoza temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru perioada 2020-2099, Regiunea 

Turda conform Climate Change Knowledge Portal: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode

=ROU 

 hartile de hazard si risc la inundatii :  http://gis2.rowater.ro:8989/flood/  

 

Conform Acordului de la Paris,  pana in 2050, se va inregistra o  crestere a temperaturii globale medii  cu 2 grade 
Celsius si va ramane constanta in viitor. 

Trendul schimbarilor climatice observate in regimul climatic din Romania, conform Studiului “Scenarii  de schimbare 
a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie,   
este urmatorul: 

Metoda downscaling statistic de prognoza climatica 

Schimbarile in temperatura medie lunara a aerului la 94 statii din Romania, pentru perioada 2001 - 2030, fata de 1961 
– 1990, au fost calculate prin medierea ansamblului obtinut prin proiectarea la scara Romaniei a scenariilor climatice 
globale realizate cu 3 modele (BCM2, INGV, FUB), in conditiile scenariului de emisie A1B. 

 Pentru perioada 2001-2030, fata de 1961-1990, se proiecteaza o crestere a temperaturii medii lunare a aerului 

mai mare in lunile noiembrie-decembrie si in perioada calda a anului (mai septembrie), de aproximativ 1
o
C, 

valori ceva mai ridicate (pana la 1.4 
o
C -1.5 oC ) fiind la munte, in sudul si vestul tarii. In perioada rece a anului 

incalzirea nu depaseste 1
o
C; 

 Incalzirea medie anuala, la nivelul intregii tari, este cuprinsa intre 0.7 
o
C si 1.1 

o
C, cele mai mari valori fiind in 

zona montana; 

 Se proiecteaza o scadere a cantitatilor lunare de precipitatii fata de perioada actuala 1961-1990, indeosebi in 

lunile de iarna (decembrie, februarie), o crestere in luna octombrie iar in luna iunie se proiecteaza o usoara 

http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf
http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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crestere la statiile de munte si scaderi la statiile de deal si campie. 

Metoda ―downscaling dynamic‖ de prognoza climatica: 

Pentru calibrarea modelului pe o regiune centrata pe Romania, au fost executate de catre grupul de lucru din cadrul 
Administratiei Nationale de Meteorologie o serie de simulari numerice scurte (in cursul unui an) pentru alegerea 
domeniului optim de integrare si a schemei optime de parametrizari fizice. 

Schimbarile in temperatura medie a aerului la distanta de 2 m fata de sol si cantitatile de precipitatii (mm/zi) s-au 
calculat ca diferente absolute (in cazul temperaturii) sau normale (pentru precipitatii) dintre mediile (anuale sau 
anotimpurile) obtinute din simularile acoperind intervalele: 2020 - 2030 in cazul scenariului si 1965 - 1975 pentru 
simularea de control. 

Pentru valorile anuale, rezultatele se pot sintetiza astfel: 

 Temperatura medie anuala creste cu un gradient orientat spre sud-estul tarii, unde incalzirea maxima medie 

anuala atinge 0.8 
o
 C. Vestul tarii are o incalzire medie nesemnificativa intre 0 si 0.2 

o
 C. 

 In cazul mediilor anule a cantitatilor de precipitatii cumulate in 24 ore, calculate ca diferente normate, se 

remarca pentru 2020-2030 valori apropiate de normal (i.e. de media climatica 1965-1975) cu usor excedent in 

nord-estul extrem si deficit in sud-est si sud-vest. 

 Pentru temperatura aerului, se proiecteaza o racire in timpul iernii si verii aproape in toata tara, mai pronuntata 

iarna in regiunile extracarpatice (pana la 1.5
o
 C) si mai scazuta in regiunile montane; vara, in sudul extrem, se 

proiecteaza o usoara incalzire ( pana la 0.2 
o 
C) in aproape toata tara, indeosebi in Sud. 

 In timpul primaverii este proiectata o incalzire semnificativa in toata tara, mai pronuntata in est (pana la 1.8 
o
C) 

iar toamna desi din nou in aproape toata tara se indica o usoara incalzire aceasta este mai semnificativa 

(~0.5
o 
C) in Subcarpatii Meridionali si sud-estul extrem. 

 In cazul precipitatiilor, se proiecteaza un usor excedent vara in aproape toata tara, ce poate atinge 40% in 

nord-estul si vestul extrem, exceptie fiind sudul tarii, cu un usor deficit pana la 40% pe arii restranse in sud-

est. 

 Toamna indica un excedent in est, sud si centru (pe arii restranse in sud-est atingandu-se un procent de pana 

la 60%) si un deficit pana la 30% in vest.  

 Variabilitatea maxima fata de climatologia de ‖control:(1965-1975)‖ la nivelul tarii esteproiectata pentru 

sezonul de primavara, cu tendinte de: deficit de precipitatii pe arii extinse extra-Carpatice si de excedent in 

centrul tarii. 

 Iarna se semnaleaza, in general, deficit (indeosebi in est si jumatatea sudica (cu pana la 40% in est si nord-

est), exceptie facand vestul, nord-vestul si sud-estul care indica un usor deficit (cu pana la 20%, pe arii 

restranse cu pana la 40%). 

Sinteza a proiectiilor pe Romania folosind modelele globale CMIP3 

In urma realizarii proiectiilor schimbarile in regimul climatic pentru Romania, folosind modelele CMIP3 („coupled model 
intercomparation project phase 3‖), s-au constatat urmatoarele: 

 Cresterea temperaturii medii lunare deasupra Romaiei in toate lunile, cea mai mare diferentǎ intre scenariu si 

rularea de control fiind in iulie (1,31 °C). Este interesant de mentionat cǎ si in cazul precipitatiilor, reducerea 

cea mai mare a lor (de aproape 6%), in orizontul de tip 2001-2030, are loc tot in iulie. 

 Schimbarea in cantitǎtile de precipitatii lunare, in orizontul de timp 2001-2030, pentru teritoriul Romaniei, este 

diferitǎ pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se inregistreazǎ o crestere in lunile de primǎvarǎ, cu un maxim 

de aproximativ 4% in martie. In lunile de varǎ si toamnǎ, mediile ansamblului de 16 modele indicǎ o 

descrestre, cea mai importantǎ fiind in luna iulie (aproximativ 6%). In lunile de iarnǎ, in cazul precipitatiilor, nu 

apare un semnal clar. 
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CONDITII CLIMATICE CURENTE  

Temperatura aerului 

Analiza sirurilor temperaturii medii a aerului, realizata la 94 statii meteorologice a pus in evidenta schimbari 
semnificative in toate anotimpurile si anume: 

 incalzire semnificativa de aproximativ 2
o
C in toata tara in timpul verii, in regiunile extracarpatice in timpul iernii 

si primaverii, cu valori mai mari in Modova depasind 2 
o
C (iarna) si 1 

o
C (primavara). 

 In timpul toamnei se remarca o tendinta de racire usoara in toata tara care nu este insa semnificativa din 

punct de vedere statistic. 

Precipitatii 
 
In cazul cantitatilor anotimpuale de precipitatii, pe intervalul analizat, nu s-a indentificat o tendinta semnificativa clara 
de schimbare la nivelul intregii tari, chiar daca aceasta a avut acelasi semn.  Analiza s-a realizat pe datele de la 104 
statii meteorologice,  conform Studiului ―Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-
2030‖, intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie 

 In cazul iernii si al primaverii s-au identificat tendinte de scadere a cantitatilor de precipitatii in majoritatea 

regiunilor tarii, insa acestea au fost semnificative din punct de vedere statistic la un nivel de incredere de cel 

putin 90% doar pe anumite arii din sudul si estul tarii (iarna) si in cateva puncte din Oltenia (primavara). 

 Tendinte semnificative de crestere a cantitatilor de precipitatii pe arii mai extinse se remarca in anotimpul de 

toamna. Vara, desi arii extinse prezinta o tendinta de crestere, aceasta nu este semnificativa din punct de 

vedere statistic iar pe unele arii mai restanse prezinta o tendinta de scadere, aceasta fiind semnificativa doar 

in cateva puncte izolate. 

Vant 

 Iarna si primavara, viteza medie a vantului prezinta tendinte semnificative de scadere in toate regiunile 

extracarpatice si in arealele montane. 

 Vara si toamna, tendintele de scadere sunt mai reduse sau sunt nesemnificative statistic in cea mai mare 

parte a tarii. In regiunile intracarpatice, nu s-au identificat tendinte semnificative de scadere a vitezei vantului 

in niciun anotimp, situatie valabila pentru toata jumatatea de nord-vest in cazul verii. 

Prognoze conditii climatice viitoare 

Conform  studiului  “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030‖, intocmit de 
Administratia Nationala de Meteorologie, European Climate Adaptation Platform, prognoza conditiilor climatice este 
urmatoarea: 

 Prognoza Temperatura 

o cresterea temperaturii medii lunare deasupra Romaniei in toate lunile, cea mai mare crestere fiind in 

iulie (1,31 °C), pana in 2030 

o cresterea temperaturii anuale cu 1-1,5 °C in perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990, 

Regiunea Turda- Campia Turzii, conform European Climate Adaptation Platform;  

o 14 zile pe an cu temperature de peste 35 °C si temperature in timpul noptii de peste 20 °C, in 

perioada 2021-2050 in zona Municipiilor Turda si Campia Turzii (0 zile in celalate zone), fata de 2 zile 

in perioada 1971-2000, conform European Climate Adaptation Platform;  

 
 Prognoza precipitatii:  

o cresterea in lunile de primǎvarǎ a precipitatiilor; in lunile de varǎ si toamnǎ, se indicǎ o descrestere a 

precipitatiilor, fata de perioada 1986-2005; pana in anul 2030 

o variatia precipitatiilor anuale de la – 5% la + 5%, in perioada 2021-2050, in Regiunea Turda -  Campia 
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Turzii, fata de perioada 1961-1990, conform European Climate Adaptation Platform 

o variatia precipitatiilor iarna cu 5% - 10%, in perioada 2021-2050, in Regiunea Turda -  Campia Turzii, 

fata de perioada 1961-1990, conform European Climate Adaptation Platform.      

o variatia precipitatiilor vara de la – 5% la + 5%,  in perioada 2021-2050, fata de perioada 1961-1990, in 

Regiunea Turda -  Campia Turzii, conform European Climate Adaptation Platform.  

     
 Deficitul mediu anual de apa (conform scenariului ClimWatAdapt baseline) definit ca fiind extragerea totala de 

resurse de apa bruta in relatie cu disponibilitatea medie pe termen lung a resurselor de apa la nivelul bazinului 

hidrografic,  prognozat pentru anul 2050, pentru Regiunea Turda este redus. Deficitul annual este calculat la 

nivelul bazinului hidrografic pentru anul 2050 fata de conditiile de referinta: (datele de referinta sunt definite ca 

disponibilitatea medie a apei intr-o perioada climatica normal 1961-1990 si extractia de apa din anul 2005. 

Extractia totala de apa este reprezentata de  2 scenarii socio-economice ―Economy First‖ si ―Sustenability 

Eventually‖. De asemenea, deficitul de apa in lunile de vara (Iunie, Iulie si August) este redus (0-0.2) 

 
In tabelul urmator se prezinta prognoza temperaturilor medii lunare, pentru perioada 2020-2099, conform Climate 
Change Knowledge Portal: 

Temperaturi (mm)/an ian  feb mar apr mai iunie iulie august sept octe nov dec Temperaturi  
medii  
anuale  
 

1986-2005 -5.04 -5.17 -2.17 3.54 11.57 17 18.34 16.99 12.84 6.98 -0.03 -2.28 6.05 

2020-2039 -4.4 -2.3 -0.32 5.42 12.23 17.53 19.2 18.13 12.93 7 0.72 -2.24 6.99 

2040-2059 -3.36 -0.95 1.36 6.85 13.19 18.21 20.48 19.37 13.96 7.3 1.96 -0.87 8.13 

2060-2079 -2.27 -1.77 1.01 6.32 13.41 18.6 21.28 20.93 15.04 8.4 2.92 -0.91 8.58 

2080-2099 -1.34 0.01 2.4 8.03 14.02 18.86 22.17 21.47 16.95 10.25 3.54 0.8 9.76 

 
In tabelul urmator se poate observa cresterea temperaturilor medii lunare cu circa 4 grade in perioada 2020-2099 fata 
de perioada 1986-2005 in Regiunea Turda-Campia Turzii.   
In tabelul urmator se prezinta prognoza precipitatiilor medii lunare, pentru perioada 2020-2099, conform Climate 
Change Knowledge Portal:  

Precipitatii (mm) ian  feb mar apr mai iunie iulie august sept octe nov dec Precipitatii  
anuale  
 

1986-2005 45.53 45.43 49.58 59.88 79.12 81.63 84.96 60.82 41.22 55.46 58.35 52.52 714.5 

2020-2039 47.61 42.82 53.07 64.95 88.03 85.54 71.53 54 46.95 48.64 62.13 58.64 723.91 

2040-2059 46.84 47.03 62.96 74.23 83.51 80.6 63 53.69 37.89 49.05 54.84 55.4 709.04 

2060-2079 54.07 48.05 61.28 69.93 81.95 87 59.82 41.13 36.02 45.43 52.54 59.11 696.33 

2080-2099 57.62 46.39 64.78 75.18 95.1 81.71 55.59 39.28 29.08 36.17 58.07 61.62 700.59 

 
Din tabelul de mai sus se pot observa urmatoarele:  

 cresterea precipitatiilor in lunile de iarna si primavara in perioada 2020-2099 intre 9% si 24%  fata de perioada  

perioada 1986-2005; 

 scaderea precipitatiilor in lunile de vara in perioada 2020-2099 intre 7% si 22%  fata de perioada  perioada 

1986-2005; 

 scaderea precipitatiilor in lunile de toamna in perioada 2020-2099 intre 13% si 31%  fata de perioada  

perioada 1986-2005. 

Conform  hartilor de hazard si risc la inundatii,  zona de implementare a proiectului este afectata dupa cum urmeaza: 
 Riscul de inundabilitate de 10%  (probabilitate mare de depasire a debitului maxim (viituri), respectiv inundatii 

care se pot produce o data la 10 ani) pe cursul Raului Aries este nesemnificativ si redus, cu exceptia zonei de 

nord a Municipiului Campia Turzii, in vecinatatea zonei rezidentiale,  zona traversata de conducta de 

aductiune si zona traversata de Raul Aries in Municipiului Turda, unde riscul la inundatii este major, 

insa gradul de afectare al populatiei este nesimnificativ,  iar al  activitatilor economice (inclusiv 

infrastructura) zero. Banda de inundabilitate de 10% are adancimea cuprinsa intre 0,5-1.5 m. 

 Riscul de inundabilitate de 1% (probabilitate medie de depasire a debitului maxim, respectiv inundatii care se 

pot produce o data la 100 ani ) pe cursul Raului Aries este nesemnificativ si redus, cu exceptia unor zone 

extinse din Municipiul Turda, municipiul Campia Turzii si localitatea Viisoara si partial localitatea 

Cheia   unde riscul la inundatii este major iar gradul de afectare  al populatiei si activitatilor economice 

(inclusiv infrastructura) este mediu si mare; banda de inundabilitate asociata este de 0.5-1.5 m; 

 Riscul de inundabilitate de 0,1%  (probabilitate mica de depasire a debitului maxim, respectiv inundatii care se 

pot produce o data la 1000 ani ) pe cursul Raului Aries este nesemnificativ si redus, cu exceptia unor zone 

extinse din Municipiul Turda, municipiul Campia Turzii, localitatea Mihai Bravu si localitatea Viisoara si 

partial localitatea Cheia,  unde riscul la inundatii este major iar gradul de afectare  al populatiei si 
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activitatilor economice (inclusiv infrastructura) este mare, mediu si mic. 

Inundatiile pot fi cauzate de ploi puternice, viituri putenice pe cursurile de apa de suprafata, inundatii ale sistemului de 
canalizare a apelor pluviale cauzate de  volumul mare de precipitatii (incluziv zapezi si alte precipitatii). 
 
In tabelele urmatoare se prezinta rezultatele evaluarii expunerii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare la 
schimbarile climatice;   
 
Evaluarea expunerii s-a realizat pentru conditiile climatice curente, respectiv  2020 (reprezinta intre anii 2010-2030) si  
pentru expunerea la  conditiile climatice viitoare, respectiv 2050 (reprezinta media intre anii 2040-2060): 

 

Expunerea curenta: 

 Expunere mare: 3 puncte -hazardul s-a produs in fiecare an in ultimii 5 ani 

 Expunere medie: 2 puncte - hazardul s-a produs de 2 ori in 10 ani 

 Expunere redusa: 1 punct - hazardul s-a produs odata in ultimii  25 ani 

 Fara expunere : 0 puncte-  hazardul nu s-a produs niciodata 

Expunerea viitoare : 

 Expunere mare: 3 puncte – prognoza sugereaza o crestere aproape certa in viitor 

 Expunere medie: 2 puncte - prognoza sugereaza o crestere probabila in viitor 

 Expunere redusa: 1 punct - prognoza sugereaza o posibilitate scazuta a cresterii  in viitor 

 Fara expunere : 0 puncte - proiecțiile nu sugerează nicio posibilitate de creștere în viitor. 

In tabelul urmator se prezinta matricea expunerii componentelor proiectului la hazardele climatice curente si viitoare : 

Hazarde climatice Expunere curenta Expunere viitoare 2050 

Eroziune costala 0 0 

Temperaturi scazute 1 1 

Seceta 2 3 

Furtuni de nisip 0 0 

Modificari ale regimului ploilor extreme 2 3 

Inundatii 2 3 

Inghet-dezghet   0 0 

Instabilitataea solului/alunecari de teren 0 0 

Cresterea temperaturii/valuri de caldura 2 3 

Intruziune apa salina  0 0 

Eroziunea solului 0 0 

Furtuni 1 2 

Disponibilitatea apei 1 1 

Incendii spontane 2 2 

Cresterea vitezei vantului 1 1 

La estimarea probabilitatii de producere a inundatiilor in Regiunea Turda - Campia Turzii s-au avut in vedere lucrarile 
de regularizare realizate pe cursurile de apa din zona si informatiile referitoare la posibilitatile de depasire mentionate 
in hartile  de hazard si de risc la inundatii :    http://gis2.rowater.ro:8989/flood/  

Avand in vedere prognoza conditiilor climatice realizata in cadrul   studiului  ―Scenarii  de schimbare a regimului 
climatic in Romania in perioada 2001-2030‖  si Climate Adaptation Platform pentru Regiunea Turda s-a prognozeaza o 
crestere probabila/aproape certa in viitor a urmatoarelor hazarde climatice:  

 seceta generata de scaderea precipitatiilor in lunile de vara si iarna,  

 modificari in regimul ploilor medii anuale si al ploilor extreme,  

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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 inundatii produse de ploile extreme,  

 cresterea temperaturii, in special in lunile de vara  

 furtuni.  

Avand in vedere istoricul producerii de incendii spontane si probabilitatii producerii fenomemelor meteo extreme 
(trasnete) s-a estimant ca exista probabilitatea ca incendiile spontane sa se produca si in viitor.   

De asemenea, avand in vedere informatiile Climate Adaptation Platform referitoare la disponibilitatea apei in Regiunea 
Turda-Campia Turzii,  respectiv deficitul mediu anual prognozat de apa pentru anul 2050 la nivelul bazinelor 
hidrografice este redus, s-a apreciat ca deficitul de apa  in regiunea Turda va avea o posibilitate de producere scazuta 
in viitor.  

  

12.5.3 Analiza vulnerabilitatii 

 
Analiza vulnerabilitatii, s-a realizat in cazul in care s-a  evaluat  ca exista  o senzitivitate ridicata sau medie a  
proiectului fata de o anumita variabila climatica sau efect secundar (hazard), in functie de localizarea si de expunerea 
acestuia. 
Pentru fiecare amplasament al proiectului vulnerabilitatea s-a calculeaza cu formula: 
 

V=S x E 
 

Unde: 
S = gradul de senzitivitate pe care obiectele le au;  
E = expunerea la conditiile climatice/efecte secundare 

In procesul de evaluare capacitatea de adaptare pentru fiecare proiect se considera a fi constanta si egala in intrega 
regiune. 
Avand in vedere ca impactului in coditiile climatice viitoare se agraveaza sau ramane constanta fata de situatia 
climatica curenta si luand in considerare durata de viata a proiectului, de 30 de ani,  s-a intocmit matricea 
vulnerabilititatii avand in vedere conditiile climatice viitoare.  
 
Vulnerabilitatea a fost estimata astfel :  
 
Vulnerabilitate mare 6-9 
Vulnerabilitate medie 3-5  
Vulnerabilitate scazuta 1-2  
Fara vulnerabilitate 0 
 
Sistem de alimentare cu apa   
Matricea vulnerabilitatii pentru fiecare variabila climatica/efect secundar  care poate avea impact asupra sistemului de 
alimentare cu apa, pentru expunerea curenta (anul 2020) si expunerea viitoare (anul 2050). 
 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
globala 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 2 2 1 1 
Seceta 3 2 6 3 9 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

2 2 4 3 6 

Inundatii 2 2 4 3 6 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

3 2 6 3 9 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 
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Eroziunea solului 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 1 2 2 4 
Disponibilitatea apei 3 1 3 1 3 
Incendii spontane 2 2 4 2 4 
Cresterea vitezei vantului 2 1 2 1 2 

 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
constructii 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

 Statii 
tratare 

Retele Statii tratare Retele Statii tratare Retele 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 1 2 2 2 1 1 1 
Seceta 0 0 2 0 0 3 0 0 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

1 1 2 2 2 3 3 3 

Inundatii 2 2 2 4 4 3 6 6 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

0 0 2 0 0 3 0 0 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 0 1 2 0 2 4 0 
Disponibilitatea apei 0 0 1 0 0 1 0 0 
Incendii spontane 2 0 2 4 0 2 4 0 
Cresterea vitezei vantului 2 0 1 2 0 1 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
operare 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

 Statii 
tratare 

Retele Statii tratare Retele Statii tratare Retele 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 1 2 2 2 1 1 1 
Seceta 0 0 2 0 0 3 0 0 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

2 0 2 4 0 3 6 0 

Inundatii 2 2 2 4 4 3 6 6 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

2 0 2 4 0 3 6 0 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 0 0 1 0 0 2 0 0 
Disponibilitatea apei 3 0 1 3 0 1 3 0 
Incendii spontane 2 0 2 4 0 2 4 0 
Cresterea vitezei vantului 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Hazardul 
climatic 

Senzitivitate Interdependente Expun
erea 

curent
a 2050  

Vulnerabilitatea curenta Expun
erea 

viitoat
e 2050 

Vulnerabilitatea viitoare 

 Disponibil
itatea 
apei  
la sursa 

Calit
atea 
apei 
brute 

Furniz
area 
de 
energi
e 

Trans
port 

Out
put 

Disponibil
itatea 
apei  
la sursa 

Calit
atea 
apei 
brute 

Furniz
area 
de 
energi
e 

Trans
port 

Out
put 

Disponibil
itatea 
apei  
la sursa 

Calit
atea 
apei 
brute 

Furniz
area 
de 
energi
e 

Trans
port 

Out
put 

Eroziune 
costala 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatu
ri scazute 

1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 

Seceta 3 3 1 0 3 2 6 6 2 0 6 3 9 9 3 0 9 

Furtuni de 
nisip 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificari 
ale 
regimului 
ploilor 
extreme 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 6 6 6 6 6 

Inundatii 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 6 6 6 6 

Inghet-
dezghet   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instabilitata
ea 
solului/alun
ecari de 
teren 

2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturi
i/valuri de 
caldura 

2 1 2 0 3 2 4 2 4 0 6 3 6 3 6 0 9 

Intruziune 
apa salina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea 
solului 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Furtuni 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 

Disponibilit
atea apei 

3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

Incendii 
spontane 

1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 

Cresterea 
vitezei 
vantului 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

 
 
 
Din tabelele anterioare se poate observa ca sistemelele de alimentare cu apa global au vulnerabilitate mare si medie 
la urmatoarele hazarde climatice : 
 
In prezent (2020): 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
In viitor (2050) : 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 
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 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
 
Sisteme de canalizare 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
globala 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea 
curenta 

Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 1 2 2 1 1 
Seceta 2 2 4 3 6 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

3 3 9 3 9 

Inundatii 3 3 9 3 9 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

2 2 4 3 6 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 
Furtuni 2 1 2 2 4 
Disponibilitatea apei 0 1 0 1 0 
Incendii spontane 2 2 4 2 4 
Cresterea vitezei vantului 2 1 2 1 2 

 
 
 

Hazardul climatic Senzitivitate 
Constructii 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea curenta Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 

 Retele  Statii 
epurare 

 Retele  Statii epurare  Retele  Statii 
epurare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 0 0 2 0 0 1 0 0 
Seceta 2 0 2 0 0 3 6 0 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

3 2 3 6 6 3 9 6 

Inundatii 2 3 3 6 9 3 6 9 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

2 0 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

2 0 2 
0 0 3 6 0 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 0 2 1 0 2 2 0 4 
Disponibilitatea apei 0 0 1 0 0 1 0 0 
Incendii spontane 0 2 2 0 4 2 0 4 
Cresterea vitezei vantului 0 2 1 0 2 1 0 2 

 
 

 

Hazardul climatic Senzitivitate 
Operare 

Expunerea 
curenta 

Vulnerabilitatea curenta Expunerea 
viitoate 

Vulnerabilitatea 
viitoare 
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 Retele  Statii 
epurare 

 Retele  Statii epurare  Retele  Statii 
epurare 

Eroziune costala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperaturi scazute 0 1 2 0 2 1 0 1 
Seceta 2 2 2 4 4 3 6 6 
Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modificari ale regimului 
ploilor extreme 

3 3 3 9 9 3 9 9 

Inundatii 3 3 3 9 9 3 9 9 
Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 
Instabilitataea 
solului/alunecari de teren 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/valuri de 
caldura 

2 2 2 
4 4 3 6 6 

Intruziune apa salina  0 0 0 0 0 0 0 0 
Eroziunea solului 0 0 0 0 0 0 0 0 
Furtuni 0 2 1 0 2 2 0 4 
Disponibilitatea apei 0 0 1 0 0 1 0 0 
Incendii spontane 0 2 2 0 4 2 0 4 
Cresterea vitezei vantului 0 2 1 0 2 1 0 2 

 
 
 

Hazard climatic Senzitivitate Interdependente Expuner
ea 

curenta 
2050 

Vulnerabilitatea curenta Expuner
ea 

viitoate 
2050 

Vulnerabilitatea viitoare 

 Calitatea 
apei 
descarca
te in 
retele/ap
a 
influenta 
in SEAU 

Furnizar
ea de 
energie 

Transpo
rt 

Outp
ut 

Calitatea 
apei 
descarca
te in 
retele/ap
a 
influenta 
in SEAU 

Furnizar
ea de 
energie 

Transpo
rt 

Outp
ut 

 Calitatea 
apei 
descarca
te in 
retele/ap
a 
influenta 
in SEAU 

Furnizar
ea de 
energie 

Transpo
rt 

Outp
ut 

Eroziune 
costala 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperaturi 
scazute 

0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Seceta 2 1 0 2 2 4 2 0 4 3 6 3 0 6 

Furtuni de nisip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificari ale 
regimului 
ploilor extreme 

3 3 3 3 2 
6 6 6 6 3 9 9 9 9 

Inundatii 3 3 3 3 2 6 6 6 6 3 9 9 9 9 

Inghet-dezghet   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instabilitataea 
solului/aluneca
ri de teren 

2 2 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cresterea 
temperaturii/val
uri de caldura 

2 2 0 2 2 
4 4 0 4 3 6 6 0 6 

Intruziune apa 
salina  

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziunea 
solului 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Furtuni 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

Disponibilitatea 
apei 

0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Incendii 
spontane 

2 2 2 2 2 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 

Cresterea 
vitezei vantului 

2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 

 
 

Din tabelele anterioare se poate observa ca intreg sistemele de canalizare global au  vulnerabilitate mare si medie la 
urmatoarele hazarde climatice : 
 
In prezent : 
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 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Incendii spontane 

 

In procesul de identificare si  evaluare a vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice trebuie sa se considere ca 
schimbarile climatice reprezinta doar unul dintre mai multi factori care influenteaza disponibilitatea, calitatea si 
utilizarea apei. 

Factori non-climatici pot creste sau atenua impactul schimbarilor climatice asupra proiectului. Astfel de factori sunt 
cerinta generala de apa determinata de dezvoltarea populatiei si a cresterii economice a tarii, utilizarea tehnologiilor 
moderne, utilizarea terenurilor etc. 

12.5.4  Evaluarea  riscurilor  

Analiza riscurilor este modalitatea prin care se determina incidenta posibilelor efecte negative la care proiectul este 
vulnerabil (scor mediu si ridicat)  si magnitudinea acestora. 

Posibilitatea aparitiei efectelor negative a fost  exprimata procentual sau gradual:   

1 = putin probabil sa apara : nu s-a produs in trecut in zona proiectului, potential care ar putea sa in viitor, dar nu pana 
in anul 2080 

2 = ar putea apărea: s-ar putea să fi avut loc în trecut în această locație cu impacturi minore sau probabilitatea care ar 
putea apărea până în anii 2050 

3 = aproape cert: a avut loc în trecut cu efecte majore și se va produce aproape sigur până în anii 2050 

Evaluarea amplitudinii efectelor negative este exprimata gradual si se refera la afectarea facilitatilor/activitatilor, 
afectarea securitatii/sanatatii populatiei, afectarea mediului si efecte sociale. 

Impact (severitatea) 

1 = impact minim care poate fi rezolvat prin întreținerea obișnuită sau modificarea operațiunilor 
2 = impact care necesită investiții și are un impact negativ asupra funcționării proiectului - poate necesita măsuri de 
adaptare 
3 = catastrofale: închiderea instalatiei sau impact major al impactului asupra comunităților locale - va necesita măsuri 
de adaptare 

 
Rezultatele evaluarii riscurilor sunt notate astfel: 
1-3 scazut 
4-6 mediu 
7-9 ridicat 
  
La identificarea si evaluarea riscurilor s-au utilizat :  
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 Evaluarea vulnerabilității – prezentata in sectiunea anteriara 

 Pragurile și impacturile critice legate de climă - definește nivelurile de probabilitate și consecință care sunt 

esențiale pentru riscul respectiv 

 Interacțiunile - implicații pentru o comunitate mai largă și impactul altor elemente 

 Probabilitatea - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Impactul  - marcat pe baza unor praguri predefinite 

 Evaluarea riscului - Scorul de probabilitate X Scorul de impact pentru a da un scor general de risc  

 
Conform matricei vulnerabilitatii urmatoarele hazarde reprezinta un risc pentru sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare  si fac subiectul evaluarii riscurilor: 
 
Sisteme de alimentare cu apa 
 
In prezent : 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 
Sisteme de canalizare 
 
In prezent : 
 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 
In viitor 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 
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 Inundatii 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Incendii spontane 

 
Matrice riscuri Sisteme de alimentare cu apa 
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 Seceta Modificari ale ploilor 
extreme 

Inundatii Cresterea  
temperaturii 
 

Furtuni Disponibilitatea  
apei  

Incendii spontane 

Probabilitatea 2 ar putea sa apara 
: seceta s-a produs 
si in anii anteriori si 
si ar putea sa 
apara si pana in 
anul 2050 

3 ploi extreme au avul loc 
si in trecut  si se vor 
produce si pana in anul 
2050 

2 inundatiile s-au 
produs in anii anterior 
si este posibil sa se 
produca si in viitor 
pana in anul 2050  

3 cresterea temperaturii a 
avut  loc si in trecut si este 
aproape cert ca va aparea in 
viitor pana in anul 2050 

2 s-au produs 
si in trecut in 
acesta zona 
cu impacturi 
minore, exista 
probabilitatea 
sa apara si in 
viitor 

2   ar putea aparea : in trecut 
s-a inregistrat o insuficienta a 
surselor subterane de mica 
adancime care care a afectat 
sistemul de alimentare cu 
apa 

2 In zona 
proiectului s-au 
produs in anii 
aneriori incendii 
sponatne si se 
pot produce si in 
viitor  

Impact 2 Impact moderat : 
nivelul apei in 
stratul freatic 
scade, 
disponibilitatea apei 
brute insuficienta 
pentru a acoperi 
necesarul;  daca 
seceta apare este 
posibil ca debitul 
surselor sa nu fie 
suficient, siguranta 
furnizarii apei catre 
utilizatori este 
afectata datorita 
secetei 

1 Impact minor : pot aparea 
intreruperea alimentarii cu  
energie electrica a  
obiectelor proiectului ca 
urmare a afectarii 
sistemului de alimentare cu 
apa si inundarea temporara 
a  aplasamentelor datorita 
ploilor abundente care 
afecteaza minor obiectele 
proiectului   

2  Impactul este 
moderat deoarece pot 
aparea perturbarea 
procesului tehnologic 
ca urmare a inundarii 
amplasamentelor 
obiectelor proiectului, 
intreruperi ale 
furnizarii enerigiei si 
transportul la 
amplasamente poate 
fi afectat  

2 impactul este moderat : 
poate aparea o insuficienta a 
debitelor surselor de apa 
pentru acoperirea cerintei de 
apa ;  cresterea consumului 
de apa in zilele cu 
temperaturi extreme de  
peste 35 °C, risc asupra 
sigurantei furnizarii apei ; se 
pot genera accelerarea 
proceselor biologice in 
retelele de alimentare cu apa  

1 impact 
minor : 
intreruperea 
alimentarii cu 
energie ca 
urmare a 
afectarii 
sistemului de 
transport 
energie 
datorita 
vanturilor 
extreme sau 
furtunilor 

2 Impact moderat : nivelul 
apei in stratul freatic scade, 
debitul surselor insuficient 
pentru a acoperi necesarul;  
restrictii temporare furnizare 
apa catre utilizatori, 
afectarea sigurantei furnizarii 
apei potabile catre utilizatori 

3 impact sever  
daca obiectele 
proiectului  sunt 
afectate de 
incendii, pericol 
pentru siguranta 
operatorilor, 
transportul la 
amplasamentele 
proiectului poate 
fi afectat  

Scor risc 4 (mediu) 3 (scazut) 4 (mediu) 6 (mediu) 2 (scazut 4 (mediu) 6 (mediu) 

 
Matricea riscurilor sisteme de canalizare 

 Seceta Modificari ale ploilor extreme Inundatii Cresterea  
temperaturii 
 

Furtuni Incendii spontane 

Probabilitatea 2 ar putea sa apara : seceta s-a produs si in anii 
anteriori si si ar putea sa apara si pana in anul 
2050 

3 aproape cert  vor aparea : ploi 
extreme au avul loc si in trecut  si 
se vor produce si pana in anul 
2050 

2 ar putea sa 
apara:  inundatiile s-au 
produs in anii anterior si 
este posibil sa se produca 
si in viitor pana in anul 
2050  

3 aproape cert : 
cresterea 
temperaturii a avut  
loc si in trecut si 
este aproape cert 
ca va aparea in 
viitor pana in anul 
2050 

2 ar putea sa 
apara :s-au 
produs si in 
trecut in 
acesta zona 
cu impacturi 
minore, exista 
probabilitatea 
sa apara si in 
viitor 

2 ar putea sa 
apara : in zona 
proiectului s-au 
produs in anii 
aneriori 
incendii 
sponatne si se 
pot produce si 
in viitor  

Impact 2 impact moderat : concentratia in poluanti a 2 Impact moderat :   Parametrii 2 Impact moderat : pot 2 Impact moderat : 1 Impact 1 Impact 
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apelor uzate descarcate in retelele de canalizare 
si influenta in statia de epurare este crescuta ; 
Cantitatea de apa influenta in statia de epurare 
este redusa datorita secetei  prelungite ;   Avind in 
vedere ca apa uzata este transportata in principal 
in retele gravitationale, in perioadele de seceta, 
datorita debitelor mici, viteza de curgere scade, 
ceea ce conduce la depuneri pe conductele 
sistemului de canalizare.  Efecte nedorite asupra 
calitatii apelor uzate:  fenomenul de anaerobioza, 
care conduce la accelerarea proceselor de 
fermentare anaeroba ; reducerea compusilor 
carbonului, ceea ce conduce deteriorarea 
raportului C:N:P,  cresterea bacteriilor 
filamentoase si producerea unui namol umflat, 
care nu se decanteaza, formarea spumei / 
denitrificare insuficienta – nu se pot atinge 
parametrii apei epurate; posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce 
poate produce coroziunea conductelor de 
canalizare si a peretilor bazinelor din statia de 
epurare, precum si mirosuri neplacute ; inceperea 
procesului de nitrificare/denitrificare in canalizare.  
Aparitia crapaturilor in conductele din beton. 
Debitul efluentului este redus, debitul emisarului 
este redus.     

apei apei uzate influente  sunt 
modificati datorita incarcarii 
suplimentare cu suspensii ; 
Debitul influent de apa uzata 
marit si concentratia scazuta de 
materii organice pot afecta 
procesul de epurare biologica prin 
eliminarea namolului activ din 
sistem. Inundarea sistemului de 
canalizare;  Suprasolicitarea 
pompelor; pompele nu pot 
transport tot debitul la SEAU; 
fisurarea conductelor ; marirea 
cantitatii de namol generate – 
datorita incarcarii mai mari in 
suspensii – ceea ce inseamna 
suprasolicitarea instalatiilor de 
tratare a namolului; intreruperea 
alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport 
energie datorita precipitatiilor 
extreme 

aparea depasiri  ale 
conditiilor  cantitative si 
calitative ale apelor uzate 
descarcate in retelele de 
canalizare in sistem unitar 
datorita inundarii partiale a 
unor zone; 
 

Curgerea in sens invers 
a apei epurate in 
conducta de descarcare 
in emisar in situatia 
depasirii nivelului de 
inundatii prevazut; 
nivelul emisarului 
depaseste cota gurei de 
decarcare apa epurata 
in emisar 
Afectarea structurala a 
obiectelor de pe 
amplasamente; 
Intreruperea proceselor 
tehnologice pe o perioada 
scurta de timp; disfunctii 
ale proceselor tehnologice; 
inundarea sistemului de 
canalizare; nerespectarea 
conditiilor calitative si 
cantitative de descarcare; 
debitul emisarului   se 
situeaza peste  mediile 
multianuale lunare ; 
furnizarea de energie si 
transportul la 
amplasamente pot fi 
intrerupte pentru o 
perioada scurta de timp 
datorita inundatiilor 

Cresterea 
temperaturii 
ambientale si 
cresterea 
temperaturilor 
extreme pot 
conduce la 
cresterea 
necesarului de 
oxigen pentru 
procesul biologic,; 
pot aparea 
consecinte asupra  
functionarii 
echipamentelor din 
cadrul SEAU (de 
ex. suflante) ceea 
ce poate conduce 
la perturbari ale 
proceselor de 
tratare; se pot 
genera 
accelerarea 
proceselor 
biologice in 
retelele de 
canalizare ceea ce 
poate produce 
coroziunea 
conductelor 

minor : pot 
aparea 
intreruperea 
alimentarii cu 
energie ca 
urmare a 
afectarii 
sistemului de 
transport 
energie 
datorita 
vanturilor 
extreme sau 
furtunilor 

minor : 
furnizarea de 
energie si 
transportul la 
amplasamente 
pot fi intrerupte 
pentru o 
perioada scurta 
de timp datorita 
inundatiilor 

 4 (mediu) 6 (mediu) 4 (mediu) 6 (mediu) 2 (scazut) 2 (scazut) 
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Managementul Riscurilor  
  
In scopul dezvoltarii unui proiect cat mai rezilient la schimbarile climarice pentru  fiecare risc identificat  s-au analizat  
urmatoarele  tipuri de decizii :  
 

 ACCEPTAREA RISCULUI: nu este necesară nici o acțiune fie pentru că procesele / sistemele existente sunt 

suficiente pentru a gestiona riscul sau activele care nu merită susținute având în vedere impactul potențial 

 IMPARTIREA RISCULUI: compensarea riscurilor prin împărțirea de ex. prin asigurare sau în parteneriat cu 

alții 

 EVITAREA RISCULUI: deplasarea fizică a proiectului pentru a evita sau a reduce probabilitatea de risc  

 REDUCEREA RISCULUI: introducerea unor măsuri de reducere a consecințelor riscurilor apărute,  

 EXPLOATAREA OPORTUNITĂȚILOR POZITIVE: introducerea de noi activități, practici sau comportamente 

pentru a profita de un climat în schimbare  

 
Avand in vedere hazardele climatice care reprezinta un risc pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare  si fac 
subiectul evaluarii riscurilor, s-au constata urmatoarele : 
 
Sisteme de alimentare cu apa 

 SECETA: REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adaptare pentru a asigura un debit de apa suficient in perioadele 
secetoase, corespunzator cerintei si monitorizarea avertizarilor meteorologice ;  

De asemenea, este necesara  implementarea de  masuri operationale  si strategice de actiune in perioadele 
de seceta  

 MODIFICARI ALE REGIMULUI PLOILOR EXTREME : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adaptare care trebuie luate in faza de proiectare a statiilor de tratare care sa reduca 
riscurile generate de  ploile extreme (de exemplu proiectarea de sisteme adecvate de colectare a apelor 
pluviale de pe amplasamentele statiilor de tratare si asigurarea de spatii corespunzatoare pentru amplasarea 
chimicalelor) 

 INUNDATII : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adpatare pentru a asigura rezilienta proiectului la  inundatii luate in faza de 
proiectare a constructiilor din statiile de tratare si a echipamentelor. Este necesara implementarea de masuri 
operationale si strategice de interventie in caz de inundatii 

 CRESTEREA TEMPERATURII: REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare  masuri de adapatare investitionale astfel incat proiectul sa fie cat mai rezilient la cresterea 
temperaturii medii anuale si a temperaturilor extreme  si sa reduca efectele acestora  

 DISPONIBILITATEA APEI : REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adaptare investitionale  pentru a asigura un debit de apa suficient in 
perioadele in care apare o insuficienta a surselor subterane si monitorizarea avertizarilor meteorologice ;  

De asemenea, este necesara  implementarea de  masuri operationale  si strategice de actiune in perioadele 
cu disponibilitate redusa a surselor de apa 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN 

PERIOADA 2014-2020 
Pag. 1025 / 1110 

 INCENDII SPONTANE :  REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adapatare investitionale operationale si strategice de actiune in cazul producerii unor 
incendii spontane 

 
Sisteme de alimentare cu canalizare 

 SECETA: REDUCEREA RISCULUI 

Este necesara identificarea măsurilor de adpatare operationale si strategice  pentru a asigura operarea 
corespunzatoare a retelelor, functionarea corespunzatoare a statiei de epurare, descarcarea apei epurate in  
emisar cu respectarea conditiilor stabilite prin autorizatia de gospodarirea apelor, coordonarea evacuarii 
efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de conditiile impuse de 
ANAR 

 MODIFICARI ALE REGIMULUI PLOILOR EXTREME : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adaptare investitionale astfel ca proiectul sa fie cat mai rezilient la ploile exteme la 
faza de proiectare (de ex : reabilitarea sistemului  de canalizare,  dimensionarea corespunzatoare a 
instalatiilor  din cadrul statiilor de epurare, asigurarea functionarii corespunzatoare a acestora  in cazul in care 
debitele de apa uzata  depasesc debitul de dimensionare al statiei de epurare) 

 INUNDATII : REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adpatare investitionale, luate in faza de proiectare a statiile de epurare, astfel incat 
proiectul sa fie rezilient la posibile inundatii. Este necesara implementarea de masuri operationale si strategice 
de interventie in caz de inundatii 

 CRESTEREA TEMPERATURII: REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare  masuri de adapatare investitionale in cadrul statiilor de epurare, referitoare la procesul 
tehnologic si constructii. De asemenea sunt necesare masuri operationale si strategice de actiune  referitoare 
la monitorizare si intretinere  

 INCENDII SPONTANE :  REDUCEREA RISCULUI 

Sunt necesare masuri de adapatare investitionale operationale si strategice de actiune in cazul producerii unor 
incendii spontane 

 

12.5.5  Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea 

efectelor schimbarilor climatice si rezistenta in fata dezastrelor 

12.5.5.1 Identificarea masurilor de adaptare (IAO) 

 
Avand in vedere riscurile ce pot avea un efect potential asupra proiectului in cadrul Studiului de fezabilitate, sectiunea  
anterioara  s-au identificat masurile de adaptare necesare astfel incat proiectul sa fie resilient la schimbarile climatice.  

La  identificarea masurilor de adaptare  care raspund vulnerabilitatii climatice si riscurilor identificate anterior s-au avut 
in vedere urmatoarele: 

 princiciile de buna adaptare; 

 identificarea actiunilor care raspund obiectivelor proiectului si care ajuta la gestionarea  vulnerabilitatilor 

climatice prioritare si riscurilor identificate anterior; 

 identificarea masurilor care raspund bine in conditii de incertitudine actuale si fac fata  incertitudinilor  viitoare. 
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Pentru ca proiectul sa fie cat mai resilient la schimbarile climatice  s-au identificat urmaoarele tipuri de masuri, pentru 
sistemul de alimentare cu apa si canalizare, care reduc riscurile la un nivel acceptabil : 

 masuri investitionale: masuri ce vor fi incluse in proiect 

 masuri operationale: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor  

 masuri strategice: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor  

 

Evaluarea optiunilor de adaptare tine cont de eficienta si performanta masurilor de adaptare in contextul incertitudinilor 
asociate schimbarilor climatice prognozate. 

Avand in vedere riscurile identificate si prezentate anterior s-au identificat masurile de adapaptare la schimbarile 
climatice necesare pentru ca proiectul sa fie resilient la schimbarile climatice. 
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Sistem de alimentare cu apa  

Vulnerabilitatea proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri climatice Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ masuri pentru 
gestionarea consecintelor 

Cresterea temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor extreme 

Risc 1: Debitul surselor insuficient 
pentru acoperirea cerintei 
Risc 2: cresterea consumului de apa 
in zilele cu temperaturi extreme de  
peste 35 °C 

Masuri investitionale 

 Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa 

 Asigurarea unui debit corespunzator de apa, conform cerintelor  

 Constructia/reabilitara rezervoarelor de stocare apa potabila  

 Introducere contoare  masurare apa la utilizatorii noi 

Modificari in regimul 
precipitatiilor medii anuale, 
modificari in regimul 
precipitatiilor extreme 

Risc 3: intreruperea alimentarii cu 
energie ca urmare a afectarii 
sistemului de transport energie 
datorita precipitatiilor extreme 
Risc 4: inundarea aplasamentului 
datorita ploilor abundente sau extreme  
si afectarea echipamentelor, a 
proceselor tehnologice sau furnizarea 
serviciului de alimentare cu apa; 

Masuri investitionale 

 Dotarea cu generatoare electrice de urgenta 

 Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele 

statiilor de tratare; 

 asigutatea unor spatii de depozitarii substantelor chimice in siguranta; 

 

Viteza maxima a vantului, 
Furtuni 

Risc 5: intreruperea alimentarii cu 
energie ca urmare a afectarii 
sistemului de transport energie 
datorita vanturilor extreme sau 
furtunilor 
 

Masuri investitionale 

 dotarea cu generatoare electrice de urgenta 

Disponibilitatea apei Nivelul apei in stratul freatic scade, 
disponibilitatea apei brute insuficienta 
pentru a acoperi necesarul; Debitul 
surselor insuficient pentru acoperirea 
cerintei, restrictii temporare furnizare 
apa catre utilizatori, afectarea 
sigurantei furnizarii apei potabile catre 
utilizatori 

Masuri investitionale 

 asigurarea de surse suplimentare alimentare cu apa 

Masuri operationale 

 monitorizare 

Masuri strategice 

 realizarea de studii privind influenta regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata 

asupra nivelului apelor subterane 

Seceta Risc 6: nivelul apei in stratul freatic 
scade, disponibilitatea apei brute 
insuficienta pentru a acoperi 
necesarul;   
Risc 7: Siguranta furnizarii apei este 

Masuri investitionale 

 asigurarea de surse suplimentare alimentare cu apa 

Masuri operationale 

 restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de consumatori, pentru protejarea 
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Sistem de alimentare cu apa  

Vulnerabilitatea proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri climatice Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ masuri pentru 
gestionarea consecintelor 

afectata datorita secetei; consumului casnic. 

 verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru functionare in cazuri de 

seceta si identificarea periodica a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

Masuri strategice 

 aplicarea unei strategii speciale de gestionare a volumelor de avarie si consum in 

rezervoarele de inmagazinare   

 realizarea de studii privind influenta regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata 

asupra nivelului apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe timp de seceta 

indelungata  

Inundatii datorate viiturilor pe 
cursurile de apa 

Risc 8: intreruperea alimentarii cu 
energie ca urmare a afectarii 
sistemului de transport energie 
datorita inundatilor 
Risc 9: perturbarea procesului 
tehnologic ca urmare a inundarii 
amplasamentelor obiectelor proiectului  
 
Risc 10 : Transportul poate fi afectat 
datorita inundatiilor  
 

Masuri investitionale 

 dotarea cu generatoare electrice de urgenta 

 dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o 

perioada scurta de timp; 

Masuri operationale  

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii; 

 asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

Masuri strategice 

 intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; 

Incendii naturale spontane Risc 11: obiecte de pe amplasamente 
sunt afectate de incendii spontane 
 
Risc 12: Transportul poate fi afectat 
datorita incendiilor spontane 
 

Masuri investitionale 

 imprejmuirea obiectivelor proiectului (rezervoare, statii de clorinare, statii de tratare); 

amplasamentele vor fi curatate de vegetatia care ar putea favoriza extinderea unor 

eventuale incendii; se va asigura dotarea amplasamentelor cu echipamente de   stingere a 

incendiilor;  

 dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o 

perioada scurta de timp; 

Masuri operationale 

 Identificarea  altor trasee de acces 
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Sistem de alimentare cu apa  

Vulnerabilitatea proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri climatice Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ masuri pentru 
gestionarea consecintelor 

Masuri strategice 

 Intomirea Planului de interventie in caz de incendii; 

 
 
 

SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

Cresterea 
temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor 
extreme 

Risc 1: Cresterea temperaturii ambientale si 
cresterea temperaturilor extreme pot genera 
accelerarea proceselor biologice in retelele de 
canalizare. Acest lucru conduce la reducerea 
compusilor carbonului, ceea ce conduce 
deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte 
asupra procesului de epurare biologica precum si 
posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen 
sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea 
conductelor 
Risc 2: Cresterea temperaturii ambientale si 
cresterea temperaturilor extreme conduc la 
cresterea necesarului de oxigen pentru procesul 
biologic, respectiv la cresterea necesarului  de 
aer ; 
Risc 3 : Cresterea temperaturii ambientale si 
cresterea temperaturilor extreme pot avea 
consecinte asupra functionarii echipamentelor din 
cadrul SEAU (de ex. suflante) ceea ce conduce la 
perturbari ale proceselor de tratare; 
Risc 4 : Cresterea temperaturii ambientale si 
cresterea temperaturilor extreme pot genera sau 
accelerarea procesele biologice in namolul din 
depozitele temporare de namol 

Masuri tehnice investitionale 

 asigurarea capacitatii adecvate de recirculare a namolului activat;   

 prevederea de echipamente de furnizare a aerului pentru procesul biologic cu 

capacitate adecvata pentru a face fata perioadelor cu temperatura crescuta; 

 prevederea de sisteme de izolatie si ventilare adecvata pentru a se evita oprirea 

datorita supraincalzirii motoarelor echipamentelor; 

 prevederea de procese de epurare care sa asigure stabilizarea avansata a namolului 

generat in statiile de epurare (stabilizare anaeroba, stabilizare aeroba, costabilizare); 

 prevederea de echipamente si instalatii de tratare a namolului care sa elimine o 

cantitate cit mai mare de apa din namolul generat in statiile de epurare, asigurindu-se 

astfel cantitati mult mai mici de namol, si, in unele cazuri chiar sterilizarea acestuia  

Masuri operationale 

 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de 

catre operatorii economici si OR; 

 monitorizarea calitatii apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului 

de epurare; 

 curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv 

supradimensionate sau cu pante mici  

 monitorizarea procesului de tratare biologica din statiile de epurare 

 implementarea de noi proceduri de operare adaptate la incarcarea influentului si la 

temperatura apei uzate;   
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SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

 
Masuri strategice 

 stabilirea unor programe de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu 

potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici  

 

Modificari in regimul 
precipitatiilor medii 
anuale, modificari in 
regimul precipitatiilor 
extreme 

Risc 5: nu sunt respectate conditiile cantitative si 
calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele 
de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale 
descarcate de pe amplasamentele agentilot 
economici in retelele de canalizare  
Risc 6: Incarcarea hidraulica suplimentara a 
retelelor si statiei de epurare  
Risc 7: Parametrii apei uzate influente in SEAU 
sunt modificati datorita incarcarii suplimentare cu 
suspensii  
Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca 
urmare a afectarii sistemului de transport energie 
datorita precipitatiilor extreme 
Risc 9: Debitul influent de apa uzata marit si 
concentratia scazuta de materii organice pot afecta 
procesul de epurare biologica prin eliminarea 
namolului activ din sistem. Poate apare 
necesitatea reamorsarii treptei biologice; Inundarea 
sistemului de canalizare;  Suprasolicitarea 
pompelor; pompele nu pot transporta tot debitul la 
SEAU; fisurarea conductelor 
Risc 10: marirea cantitatii de namol generate – 
datorita incarcarii mai mari in suspensii – ceea ce 
inseamna suprasolicitarea instalatiilor de tratare a 
namolului; Scaderea eficientei procesului de 
sedimentare ceea ce conduce la  o concentratia 
scazuta a namolului rezultat ; 

Masuri investitionale 

 reabilitarea retelelor de canalizare  cu efecte asupra reducerii infiltrarii apelor 

pluviale in retelele de canalizare menajera; 

 realizarea de sisteme de canalizare de tip divisor sau asigurarea de by-pass-uri pentru 

eliminarea fluxului suplimentar  de apa 

 dotarea corespunzatoare a SEAU asigurandu-se epurarea eficienta a unei incarcari 

suplimentare de poluanti (suspensii) in caz de ploi abundente sau extreme 

 asigurarea sistemelor de prelevare probe de apa influenta in SEAU si analiza calitatii 

apelor uzate in diverse etape de epurare  

 achizitia de motopompe pentru intrventii  in caz de inundatii 

 achizitia de generatoare electrice  de urgenta 

 realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele 

statiilor de epurare 

 prevederea de capacitati adecvate de stocare a namolului si prin prevederea de 

echipamente cu capacitatea suficienta pentru preluarea excesului de namol 

 
Masuri operationale  

 asigurarea respectarii conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, 

la sursa, dupa caz; monitorizarea calitativa si cantitativa a apelor uzate industriale 

descarcate in retelele de canalizare;  

 efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de 

colectare a apei pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi 
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SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

abundente/extreme; efectuarea periodica de lucrari de curatare a conductelor de 

canalizare si a geigerelor 

 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima pentru a preveni 

depunerea sedimentelor, prin implementarea programlor de curatare si spalare a 

retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate 

sau cu pante mici ; 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica 

a lucrarilor de intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de 

epurare;  

 monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ, 

reintroducerea de bacterii in procesul de tratare biologica;  reamorsarea treptei 

biologice; 

 identificarea punctelor critice la precipitatii extreme 

 mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in 

sol si pentru a preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de 

canalizare 

 depozitarea chimicalelor  si a altor substante chimice in locuri sigure 

 
Masuri strategice  

 

 stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, 

entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte 

institutii responsabile 

 stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa ploi 

prelungite sau extreme care au afectat sistemul de canalizare; 

Vanturi puternice, 
Furtuni 

Risc 11: intreruperea alimentarii cu energie ca 
urmare a afectarii sistemului de transport energie 

Masuri investitionale 

 Dotarea cu generatoare electrice de urgenta  
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SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

datorita vanturilor extreme sau furtunilor 
 

 
Masuri strategice 

 Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteo extreme 

 

Seceta Risc 12: concentratia in poluanti a apelor uzate 
descarcate in retelele de canalizare si statia de 
epurare este crescuta 
Risc 13: Cantitatea de apa influenta in statia de 
epurare este redusa datorita secetei  prelungite   
Risc 14: avind in vedere ca apa uzata este 
transportata in principal in retele gravitationale, in 
perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza 
de curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe 
conductele sistemului de canalizare.  Efecte 
nedorite asupra calitatii apelor uzate:  fenomenul 
de anaerobioza, care conduce la accelerarea 
proceselor de fermentare anaeroba ; 
reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce 
deteriorarea raportului C:N:P,  cresterea bacteriilor 
filamentoase si producerea unui namol umflat, 
care nu se decanteaza, formarea spumei / 
denitrificare insuficienta – nu se pot atinge 
parametrii apei epurate; posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce 
poate produce coroziunea conductelor de 
canalizare si a peretilor bazinelor din statia de 
epurare, precum si mirosuri neplacute ; inceperea 
procesului de nitrificare/denitrificare in canalizare.  
Aparitia crapaturilor in conductele din beton. 
 
Risc 15: Debitul efluentului este redus, debitul 
emisarului este redus  

Masuri operationale 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; 

 implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor, mai ales in zonele 

cu potential de depunere a solidelor, respectiv supradimensionate sau cu pante mici; 

 echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie testate pe 

parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica acuratetea sistemului de operare 

si alarma; 

 curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a statiilor de pompare.  

 adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu namol activat si a ratei de 

recirculare a namolului , in perioada de incarcare extrema cu poluanti a apei uzate 

(reglarea automata a procesului) 

 monitorizarea continua a calitatii apei descarcate in emisar; coordonarea evacuarii 

efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de 

conditiile impuse de ANAR  

 
Masuri strategice 

 intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului de canalizare trebuie sa 

contina programe de inspectii, intretinere, curatare si reparatii ale sistemului. Tipul si 

nivelul operatiilor de intretinere este variabil in functie de marimea si caracteristile 

sistemului de colectare (virsta, materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului 

– zone cu potential de depuneri, blocaje, etc). 

 
 
 

 

Inundatii datorate 
viiturilor pe cursurile 

Risc 16: depasiri  ale conditiilor  cantitative si 
calitative ale apelor uzate descarcate in retelele de 

Masuri tehnice investitionale 

 amplasarea obiectelor proiectului la cota care asigura protectia pentru riscuri la 
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SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

de apa canalizare 
Risc 17: cresterea cantitatii de sendimente si 
poluanti, tratarea implica costuri suplimentare de 
tratare si monitorizare 
Risc 18: furnizarea de energie poate fi intrerupta 
pentru o perioada scurta de timp datorita 
inundatiilor 
Risc 19: afectarea structurala a obiectelor de pe 
amplasamente; intreruperea proceselor 
tehnologice pe o perioada scurta de timp; disfunctii 
ale proceselor tehnologice; inundarea sistemului 
de canalizare; 
Risc 20: nerespectarea conditiilor calitative si 
cantitative de descarcare;  
Risc 21 : Curgerea in sens invers a apei epurate in 
conducta de descarcare in emisar in situatia 
depasirii nivelului de inundatii prevazut; nivelul 
emisarului depaseste cota gurei de decarcare apa 
epurata in emisar 
Risc 22 : transportul poate fi afectat datorita 
inundatiilor  
 

inundatii de 1% 

 dotarea cu generatoare electrice de urgenta 

 dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea 

functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta, in situatiile in care transportul 

este intrerupt pentru o perioada de timp; 

 dotarea conductelor de evacuare a apelor epurate cu  supape si pompe pentru 

protejarea sistemului de schimbarea sensului fluxului debitelor, in caz de inundatii 

 achizitia de pompe suplimentare pentru evacuarea efluentului, in caz de inundatii;  

 
 

Masuri operationale 

 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de 

catre OR; 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de 

epurare; monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ;  

implementarea de noi proceduri de operare;   

 implementarea de noi proceduri de operare in scopul asigurarii respectarii conditiilor 

calitative de descarcare in emisar 

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii; 

 identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele sistemului de canalizare 

 mentinerea sistemul de canalizare in operare cat mai mult timp posibil 

 inchiderea supapelor si utilizarea pompelor pentru a proteja sistemul de schimbarea 

sensului fluxului debitelor 

 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima; 

 evacuarea utilajelor de pe amplasamentul obiectelor  in caz de inundatii  

 depozitarea substantelor chimice in locuri sigure 

 asigurarea disponibilitatii sacilor cu nisip pentru protectia amplasamentelor afectate de 
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SISTEM DE CANALIZARE 

Vulnerabilitatea 
proiectului la 
schimbarile climatice    

Riscuri asupra proiecului Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru 
gestionarea consecintelor 

inundatii; 

 
Masuri strategice 
 

 intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii si asigurarea mijloacelor de 

interventie in caz de inundatii 

 Stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, 

entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte 

institutii 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa inundatii, 

dupa caz 

Incendii naturale 
spontane 

Risc 23: Furnizarea de energie poate fi afectata de 
producerea incendiilor  
Risc 24: Transportul poate fi afectat datorita 
incendiilor spontane 
 

Masurile investitionale 
 

 imprejmuirea obiectivelor proiectului; 

 Dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea 

functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta, cel putin pana la incetarea 

incendiului si reluarea transportului spre obiectivul izolat; 

 
Masuri operationale 

 curatarea vegetatiei de pe amplasamente care ar putea favoriza extinderea unor 

eventuale incendii, dupa caz; 

 asigurarea dotarii amplasamentelor cu echipamente de stingere a incendiilor;  

 Identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele proiectului 

 
Masuri strategice 

 Intomirea Planului de interventie in caz de incendii; 
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12.5.5.2 Analiza optiunilor din punct de vedere al riscurilor climatice 

 
Evaluarea optiunilor de adaptare va tine cont de eficienta si performanta masurilor de adaptare in contextul 
incertitudinilor asociate schimbarilor climatice prognozate. 

Lista de posibile masuri de adaptare pentru Sistemul de alimentare cu apa si canalizare pentru proiectul ―Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-
2020‖ a fost elaborata tinand cont de combinatia specifica a riscurilor climatice si riscurilor naturale legate de apa, la 
care proiectul este expus si vulnerabil, exacerbata de schimbarile climatice. 

In scopul asigurarii prin proiect a unor solutii tehnice reziliente la schimbarile climatice, in cadrul Studiului de 
fezabilitate s-a realizat analiza de optiuni pentru asigurararea de surse suplimentare de alimentare cu apa, asigurarea 
unui debit corespunzator  de apa, conform cerintelor si asigurarea unor capacitate de stocare corespunzatoare a apei 
si optiuni pentru alegerea unui sistem de canalizare divisor sau unitar, in localitatile in care se realizeaza extinderi ale 
retelelor de canalizare, in contextual schimbarilor climatice. 

12.5.5.2.1 Evaluarea optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa 

In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar ca prin proiect sa se 
asigure surse suplimentare de apa.  

Astfel, la identificarea surselor de apa, in scopul asigurarii necesarul de apa pentru localitatile din proiect, au 
fost analizate in cadrul SF, Capitolul 8 urmatoarele optiuni: 

A. Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 

o Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa existente, fara 

reabilitarea tronsoanelor cu probleme 

o Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

B. Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa:   

o Optiunea 1 - Executie captare noua de suprafata din raul Aries; 

o Optiunea 2 - Executie captare noua de suprafata din raul Iara; 

o Optiunea 3 - Reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda Varianta, Calarasi si 
Poiana; 

C. Analiza de optiuni privind asigurarea unui debit suficient pentu consumatorii din aria de operare  

o Optiunea 1: Suplimentare debit la sursa, concomitent cu suplimentare debit posibil a fi furnizat catre 
consumatori prin reabilitarea totala a retelelor de alimentare cu apa; 

o Optiunea 2: Suplimentare debit la sursa concomitent cu suplimentare debit posibil a fi furnizat catre 
consumatori prin reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa. 

Pentru Analiza de optiuni cu privire la Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa (B) s-a realizat 
analiza  riscurilor   legate de efectele schimbarilor climatice si fenomene meteo extreme. 

La  realizarea analizei de optiuni s-au avut in vedere riscurile legate de efectele schimbarilor climatice pentru fiecare 
optiune, avand in vedere vulnerabiitatea fata de schimbarile climatice prognozate si amplasamentul surselor propuse.   

 

Optiuni privind asigurarea de 
surse suplimentare de apa 

Optiunea 1 - Executie 
captare noua de 
suprafata din raul Aries; 

Optiunea 2 - Executie 
captare noua de 
suprafata din raul Iara; 

Optiunea 3 - Reabilitarea 
surselor subterane  
existente Turda Veche, 
Turda Varianta, Calarasi 
si Poiana; surse de mica 
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adancime 

Cresterea temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor extreme 

Risc1 O1 : Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate: 1 
Impact: 2 

Risc1 O2: Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate: 2 
Impact: 1 

Risc 1 O3: Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 

Modificari in regimul 
precipitatiilor medii anuale  

Risc 2-O1: Sezonier 
debitul sursei este 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei;  
Probabilitate: 1 
Impact: 2 

Risc 2 O2: Sezonier 
debitul sursei este 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei; 
 Probabilitate: 1 
Impact: 2 

Risc 2 O3 : Sezonier 
debitul sursei este 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei;  
Probabilitate: 1 
Impact: 2 

Modificari in regimul 
precipitatiilor extreme 

Risc 3 -O1: Apa bruta 
prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de 
operare 
Probabilitate: 2 
Impact: 1 

Risc 3 O2 : Apa bruta 
prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de 
operare  
Probabilitate: 2 
Impact: 1 

Risc 3 O3: Scaderea 
debitului captat datorita 
patrunderii particulelor 
argiloase, nisipoase in 
dren 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 

Seceta Risc 4-O1 : Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 

Risc 4 O2: Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate 2 
Impact: 2 

Risc 4 O3: Debitul sursei 
insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Probabilitate: 2 
Impact: 1 

Producerea  viiturilor /inundatii Risc 5 -O1: Apa bruta 
prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de 
operare 
Probabilitate: 2 
Impact: 2 

Risc 5 O2: Apa bruta 
prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de 
operare 
Probabilitate: 2 
Impact: 2 

Risc 5 O3: scaderea 
debitului captat datorita 
spalarii rocii magazin 
permeabile si patrunderii 
particulelor argiloase, 
nisipoase in dren si puturi 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
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Sistem de alimentare de apa   Impact potential negativ 

 Minim care poate fi rezolvat prin întreținerea 
obișnuită sau modificarea operațiunilor 

Moderat 
(Afectarea minora a proiectului)  
impact care necesită investiții și are un impact 
negativ asupra funcționării proiectului - poate 
necesita măsuri de adaptare 

Ridicat: 
închiderea 
instalatiei sau 
impact major al 
impactului 
asupra 
comunităților 
locale - va 
necesita măsuri 
de adaptare 

 Punctaj 1 2 3 

P
ro

b
a

b
ilita

te
 

Aproape cert: a avut loc în 
trecut cu efecte majore și 
se va produce aproape 
sigur până în anii 2050 

 

3   

 

 

Ar putea apărea : s-ar 
putea să fi avut loc în 
trecut în această locație cu 
impacturi minore sau 
probabilitatea care ar 
putea apărea până în anii 
2050 

2 Risc 3 -O1: Apa bruta prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de operare 
Risc1 O2: Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Risc 3 O2 : Apa bruta prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de operare 
Risc 4 O3: Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
 
 

Risc 5 -O1: Apa bruta prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de operare 
Risc 4 O2: Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
 
Risc 5 O2: Apa bruta prezinta turbiditate mare, 
cresterea costurilor de operare 
 

 

Putin probabil sa apara : 
nu s-a produs in trecut in 
zona proiectului, potential 
care ar putea sa in viitor, 
dar nu pana in anul 2080 

1 Risc 4-O1 : Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 

Risc 1 O3: Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
 
Risc 3 O3: Scaderea debitului captat datorita 
patrunderii particulelor argiloase, nisipoase in dren 
Risc 5 O3: scaderea debitului captat datorita spalarii 
rocii magazin permeabile si patrunderii particulelor 
argiloase, nisipoase in dren si puturi 
 

Risc1 O1 : Debitul sursei insuficient pentru 
acoperirea cerintei 
Risc 2-O1: Sezonier debitul sursei este insuficient 
pentru acoperirea cerintei;  
Risc 2 O2: Sezonier debitul sursei este insuficient 
pentru acoperirea cerintei; 
 
Risc 2 O3 : Sezonier debitul sursei este insuficient 
pentru acoperirea cerintei; 
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Punctaj riscuri optiuni: 

Optiunea 1: 11 puncte 

Optiunea 2: 14 puncte 

Optiunea 3: 7 puncte 

In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor climatice 
Optiunea aleasa este Optiunea 3 - Reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda Varianta, Calarasi si 
Poiana, surse de mica adancime 

Avand in vedere riscurile identificate pentru Optiunea 3, in faza de operare se vor lua urmatoarele masuri 
investitionale, strategice si operationale: 
 
Masuri investitionale 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 reabilitare/constructie rezervoare 

o Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 

o Constructie Rezervoare „Petresti‖ (zona Holcim) – 2x1000mc; 

o Constructie rezervor Cornesti – 1x300mc; 

o Reabilitarea rezervorului existent de 5000mc Campia Turzii; 

o Rezervor nou Campia Turzii de 5000mc; 

o Rezervor nou Tritenii de Sus 2x 600 mc; 

o Rezervor nou Viisoara 700 mc; 

o Rezervor nou Urca 200 mc. 

 achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

 
Masuri operationale:  
 

 efectuarea lucrarilor de intretinere a forajelor si drenurilor  la aparitia unei veniri masive de nisip la crestere 

treptata de debit si  curgere turbulenta in urma unei ploi abundente sau a unei inundatii 

 
Analiza de optiuni privind alegerea sistemului de alimentare cu apa  utilizand evaluarea multicriteriala este prezentata 
in sectiunea 8.1 Optiuni privind alimentarea cu apa potabila.  

La identificarea riscurilor climatice  cu privire la optiunile (A) si (C) referitoare la:  

 Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 

 Suplimentare debit la sursa, concomitent cu suplimentare debit posibil a fi furnizat catre consumatori 
prin reabilitarea totala/partial  a retelelor de alimentare cu apa 

s-a apreciat ca reabilitarea totala a aductiunilor si retelelor de distributie prin reducerea pierderilor de apa bruta  sau 
apa tratata din conducte contribuie intr-o mai mare masura la utilizarea eficienta a resurselor de apa, in conditiile 
schimbarilor climatice deoarece  alimentarea cu apa celor 2  sisteme de alimentare cu apa se face preponderant din 
apa corpul de apa subterana freatica ROMU02 Lunca si terasele raului Aries (cu exceptia captarii de suprafata 
Hasdate), corp de apa de tip poros permeabil,  cu nivel liber, care nu se afla in interdependenta  cu corpurile de apa 
de suprafata si a  carui reincarcare se realizeaza din precipitatii. 

 

12.5.5.2.2 Evaluarea optiunilor privind sistemul de canalizare  

In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar sa se realizeze analiza 
optiunilor de realizare a sistemelor de canalizare care se extind prin proiect.  
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Astfel, la alegerea tipului de sistem de canalizare  pentru localitatile in care se realizeaza extinderea sistemului 
de canalizare au fost analizate din punct de vedere al riscurilor privind schimbarile climatice, in cadrul SF- 
Capitolul 8 urmatoarele optiuni: 

Analiza de optiuni privind reabilitarea retelelor de canalizare 

 Optiunea 1: Mentinerea in functiune a sistemelor de canalizare existente, fara reabilitarea tronsoanelor cu 

probleme 

 Optiunea 2: Reabilitarea partiala a retelelor de canalizare 

Analiza de optiuni privind evacuarea apelor uzate 

Aglomerarea Tritenii de Jos 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Localitatile Luncani si Gligoresti 

 Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi (extinderea capacitatii statiei de epurare existente) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Aglomerarea Aiton si din Aglomerarea Tureni 

 Optiunea 1: Executia a doua Statii de Epurare Ape Uzate noi (o statie noua in Aiton si extinderea capacitatii 

statiei de epurare existente din Tureni) 

 Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

De asemenea in cadrul acestei sectiuni se analizeaza optiunile cu privire la alegerea sistemului de canalizare, 
de tip divizor sau unitar, respectiv: 

 Optiunea 1: realizarea de sisteme de canalizare de tip divizor;   

 Optiunea 2: realizarea de sisteme de canalizare de tip unitar.  

 

La  evaluarea optiunilor s-au avut in vedere riscurile legate de efectele schimbarilor climatice si fenomene meteo 
extreme pentru fiecare optiune, avand in vedere vulnerabiitatea fata de schimbarile climatice prognozate si 
amplasamentul investitiilor propuse.   

Matricea Riscurilor  

Matricea riscurilor privind reabilitarea retelelor de canalizare 
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Variabile climatice Optiunea 1 – Mentinerea in functiune a sistemelor de 
canalizare existente, fara reabilitarea tronsoanelor cu 
probleme 

Optiunea 2 - Reabilitarea partiala a retelelor de canalizare 

Modificari in regimul 
precipitatiilor extreme 

Risc 1 O1: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor, 
avarierea retelelor  
Probabilitate 2 
Impact: 2  
Risc 2 O1: Inundarea sistemului de canalizare; 
Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor 
Probabilitate 2  
Impact: 2 

Risc 1 O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor , avarierea 
retelelor 
Probabilitate 2 
Impact: 1 
Risc 2 O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea pompelor;  
fisurarea conductelor 
Probabilitate 2  
Impact: 1 

Seceta Risc 3 O1: depuneri de sediment, avarierea retelelor 
Probabilitate: 1 
Impact: 2 

Risc 3 O2: depuneri de sediment in retelele de canalizare, avarierea 
retelelor 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
 

Inundatii datorate cresterii 
debitelor raurilor 

Risc 4 O1: Infiltrarea apelor pluviale in retele in cazul in 
care acestea sunt fisurate sau datorita neetanseitatilor 
Probabilitate 2  
Impact: 2 
Risc 5 O1: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor  
Probabilitate 2 
Impact: 2 
Risc 6 O1: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, 
implica costuri suplimentare de epurare 
Probabilitate: 2  
Impact: 1 
Risc 7 O1: Debitul influent de apa uzata menajera si 
pluviala marit si concentratia scazuta de materii organice 
pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea 
namolului activ din sistem. 
Probabilitate 2  
Impact: 2 
Risc 8 O1: Inundarea sistemului de canalizare; 
Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor 
Probabilitate 2  
Impact: 2 

 
Risc 4 O2: Infiltrarea apelor pluviale in retele in cazul in care acestea sunt 
fisurate sau datorita neetanseitatilor 
Probabilitate 1 
Impact: 1 
Risc 5 O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de 
epurare  
Probabilitate 1 
Impact: 1 
Risc 6 O2: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, implica costuri 
suplimentare de tratare si monitorizare 
Probabilitate 1 
Impact: 1 
Risc 7 O2: Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala marit si 
concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare 
biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. 
Probabilitate 1 
Impact: 1 
Risc 8 O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea pompelor;  
fisurarea conductelor 
Probabilitate 1 
Impact: 1 
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  Impact potential negativ 

 Minim care poate fi 
rezolvat prin întreținerea 
obișnuită sau modificarea 
operațiunilor 

Moderat 
(Afectarea minora a proiectului)  
impact care necesită investiții și are un impact negativ 
asupra funcționării proiectului - poate necesita măsuri 
de adaptare 

Catastrofale: închiderea instalatiei sau 
impact major al impactului asupra 
comunităților locale - va necesita măsuri de 
adaptare 

 Punctaj 1 2 3 

P
ro

b
a

b
ilita

te
 

Aproape cert: a avut loc în trecut cu efecte 
majore și se va produce aproape sigur până în 
anii 2050 

 

3    

Ar putea apărea : s-ar putea să fi avut loc în 
trecut în această locație cu impacturi minore 
sau probabilitatea care ar putea apărea până în 
anii 2050 

2 Risc 6 O1, Risc 1 
O2, Risc 2 O2, 

Risc 1 O1, Risc 2 O1, Risc 4 O1, Risc 5 

O1, Risc 7 O1, Risc 8 O1 
 

 

Putin probabil sa apara : nu s-a produs in trecut 
in zona proiectului, potential care ar putea sa in 
viitor, dar nu pana in anul 2080 

1 
 

Risc 3 O2, Risc 4 
O2, Risc 5 O2, Risc 
6 O2, Risc 7 O2, 
Risc 8 O2 

Risc 3 O1,  

Punctaj riscuri optiuni: 

Optiunea 1: 28 puncte 

Optiunea 2: 10 puncte 

In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor climatice Optiunea aleasa este Optiunea 2: Reabilitarea partiala a 
retelelor de canalizare 

Matricea riscurilor epurarea apelor uzare 

Variabile climatice Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi/ 

extinderea capacitatii statiei de epurare existente 

Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare 

Regionala de la Campia Turzii 

 

Cresterea temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor extreme 

Risc 1 O1 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea 
temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor biologice 
in colectoare, reducerea compusilor carbonului, cu consecinte asupra 
procesului de epurare biologica precum si posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce 

Risc 1 O2 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea 
temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor 
biologice in colectoare, reducerea compusilor carbonului, cu 
consecinte asupra procesului de epurare biologica precum si 
posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea 
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coroziunea conductelor 
Probabilitate: 1 
Impactul riscului: 1 

Risc 2 O1 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea 
temperaturilor extreme pot avea consecinte asupra functionarii 
echipamentelor din cadrul SEAU (de ex. suflante) ceea ce conduce la 
perturbari ale proceselor de tratare; 
Probabilitate: 2 
Impactul riscului 2 

Risc 3 O1: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea 
temperaturilor extreme conduc la cresterea necesarului de oxigen 
pentru procesul biologic, respectiv la cresterea necesarului  de aer ; 
Probabilitate: 2 
Impactul riscului: 2 

 

ce poate produce coroziunea conductelor 
Probabilitate: 2 
Impactul riscului: 1 

Modificari in regimul 
precipitatiilor extreme 

Risc  4 O1: la ploi extreme,  in cazul in care in reteaua de canalizare 
de tip divizor ajung ape pluviale de pe amplasamente care nu au 
sistem de colectare ape pluviale, statie de epurare poate gestiona o 
anumita cantitate suplimentara de debit fata de cel proiectat 
(incarcare hidraulica suplimentara) 
Probabilitate 1  
Impact: 1 
 
 

Risc 2 O2: la ploi extreme  in cazul in care in reteaua de 
canalizare de tip divizor ajung ape pluviale de pe amplasamente 
care nu au sistem de colectare ape pluviale, statiile de pompare si 
conductele de refulare dimensionate pentru transferal unui debit 
menajer scazut nu pot gestiona eficient debite suplimentare de 
ape pluviale (incarcare hidraulica suplimentara) 
 Probabilitate 1 
Impact: 2 
Risc 3 O2: Inundarea colectorului de transfer apa uzata; 
Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor 
Probabilitate 1 
Impact: 1 

Seceta Risc 5 O1: concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in 
retelele de canalizare si influenta in statia de epurare este crescuta  
Probabilitate: 1 
Impact: 2 
Risc 6 O1: Cantitatea de apa influenta in statia de epurare este 
redusa datorita secetei  prelungite, afectarea procesului de epurare   
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
Risc 7 O1: in perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza de 
curgere scade, ceea ce conduce la efecte nedorite asupra calitatii 
apelor uzate:  fenomenul de anaerobioza, care conduce la 
accelerarea proceselor de fermentare anaeroba ; reducerea 

Risc 4 O2: concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in 
retelele de canalizare si influenta in statia de epurare este 
crescuta, afectarea procesului de epurare  
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
Risc 5 O2: Cantitatea de apa influenta in statia de epurare este 
redusa datorita secetei  prelungite, afectarea procesului de 
epurare   
Probabilitate: 1 
Impact: 2 
Risc 6 O2: in perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza 
de curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe collector;  
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compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului 
C:N:P,  cresterea bacteriilor filamentoase si producerea unui namol 
umflat, care nu se decanteaza, formarea spumei / denitrificare 
insuficienta – nu se pot atinge parametrii apei epurate; posibila 
reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate 
produce coroziunea peretilor bazinelor din statia de epurare, precum 
si mirosuri neplacute ; inceperea procesului de nitrificare/denitrificare 
in canalizare. Aparitia crapaturilor in conductele din beton. 
Probabilitate1 
Impact: 2 
Risc 8 O1: Debitul efluentului este redus, debitul emisarului este 
redus,    Probabilitate: 1 
Impact: 1 

posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea 
ce poate produce coroziunea conductelor de canalizare, precum si 
mirosuri neplacute ; inceperea procesului de nitrificare/denitrificare 
in canalizare. Aparitia crapaturilor in conductele din beton. 
Probabilitate: 1 
Impact: 2 
Risc 7 O2: Debitul efluentului este redus, debitul emisarului este 
redus,    Probabilitate: 1 
Impact: 1 

Inundatii datorate cresterii 
debitelor raurilor 

Risc 9 O1: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, implica 
costuri suplimentare de tratare si monitorizare 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
Risc 10 O1: Debitul de apa uzata menajera si pluviala marit si 
concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de 
epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. 
Probabilitate 2  
Impact: 2 
Risc 11 O1: furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o 
perioada scurta de timp datorita inundatiilor 
Probabilitate: 2  
Impact: 2 
Risc 12 O1: Afectarea structurala a obiectelor de pe amplasamente; 
Intreruperea proceselor tehnologice pe o perioada scurta de timp; 
disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea sistemului de 
canalizare; 
Probabilitate: 2  
Impact: 2 
Risc 13 O1: nerespectarea conditiilor calitative si cantitative de 
descarcare; debitul emisarului   se situeaza peste  mediile 
multianuale lunare Probabilitate: 2  
Impact: 2  

Risc 8 O2: Infiltrarea apelor pluviale in retele in cazul 
neetanseitatilor, depuneri de sediment pe conducte 
Probabilitate 1 
Impact: 2 
Risc 9 O2: Inundarea colectorului; Suprasolicitarea pompelor;  
fisurarea conductelor 
Probabilitate 2  
Impact: 2 
Risc 10 O2: furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o 
perioada scurta de timp datorita inundatiilor 
Probabilitate: 2  
Impact: 2 
Risc 11 O2: Afectarea structurala a obiectelor de pe 
amplasamente; Intreruperea proceselor tehnologice pe o perioada 
scurta de timp; disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea 
sistemului de canalizare; 
Probabilitate: 1 
Impact 2 
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  Impact potential negativ 

 Minim care poate fi 
rezolvat prin întreținerea 
obișnuită sau modificarea 
operațiunilor 

Moderat 
(Afectarea minora a proiectului)  
impact care necesită investiții și are un impact negativ 
asupra funcționării proiectului - poate necesita măsuri 
de adaptare 

Catastrofale: închiderea instalatiei sau 
impact major al impactului asupra 
comunităților locale - va necesita măsuri de 
adaptare 

 Punctaj 1 2 3 

P
ro

b
a

b
ilita

te
 

Aproape cert: a avut loc în trecut cu efecte 
majore și se va produce aproape sigur până în 
anii 2050 

 

3    

Ar putea apărea : s-ar putea să fi avut loc în 
trecut în această locație cu impacturi minore 
sau probabilitatea care ar putea apărea până în 
anii 2050 

2 Risc 1 O2 Risc 2 O1 , Risc 3 O1 Risc 10 O1 Risc 11 
O1 Risc 12 O1 Risc 13 O1 
Risc 9 O2 Risc 10 O2 

 

Putin probabil sa apara : nu s-a produs in trecut 
in zona proiectului, potential care ar putea sa in 
viitor, dar nu pana in anul 2080 

1 
 

Risc 1 O1 Risc 4 O1, 
Risc 6 O1, Risc 8 O1 
Risc 9 O1 Risc 3 O2 
Risc 4 O2 Risc 7 O2 

Risc 5 O1 Risc 7 O1 

Risc 2 O2 Risc 5 O2 Risc 6 O2 Risc 8 O2 
Risc 11 O2 
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Punctaj riscuri optiuni: 

Optiunea 1: 33 puncte 

Optiunea 2: 23 puncte 

In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor climatice 
Optiunea aleasa este optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Campia Turzii 

Analiza de optiuni utilizand evaluarea multicriteriala este prezentata in sectiunea 8.2 Optiuni privind apa 
uzata. 

Evaluarea optiunilor privind sistemul de canalizare  

Variabile climatice Optiunea 1 – Sistem de 
canalizare de tip divizor- riscuri 
sistem de canalizare menajer 

Optiunea 2 - Sistem de canalizare de tip unitar 

Modificari in regimul 
precipitatiilor 
extreme 

Risc 1 O1: la ploi extreme  se 
poate lua decizia de a utiliza 
canalizarea menajera pentru 
colectarea apelor  pluviale 
Probabilitate 2 
Impact: 2 
 

Risc 1 O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si 
statiei de epurare  
Probabilitate 2 
Impact: 2 
Risc 2 O2: Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala 
marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta 
procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ 
din sistem. 
Probabilitate 2 
Impact: 2 
Risc 3 O2: Inundarea sistemului de canalizare; 
Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor 
Probabilitate 2 
Impact: 2 

Seceta - 
 

Risc 4 O2: datorita dimensiunii mari a conductelor de 
canalizare pot aparea depuneri de sediment in retelele de 
canalizare, viteza transport apa mica 
Probabilitate: 1 
Impact: 1 
 

Inundatii datorate 
cresterii debitelor 
raurilor 

Risc 2 O1: Infiltrarea apelor 
pluviale in retele in cazul in 
care acestea sunt fisurate sau 
datorita neetanseitatilor 
Probabilitate 2 
Impact: 2 
 

Risc 5 O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si 
statiei de epurare  
 
Probabilitate 2 
Impact: 2 
 
Risc 6 O2: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, 
implica costuri suplimentare de tratare si monitorizare 
Probabilitate: 2 
Impact: 1 
Risc 7 O2: Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala 
marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta 
procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ 
din sistem. 
Probabilitate 2  
Impact: 1 
Risc 8 O2: Inundarea sistemului de canalizare; 
Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor 
Probabilitate 2  
Impact: 2 
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Sistem de canalizare  Impact potential negativ 

 Minim care poate fi rezolvat prin 
întreținerea obișnuită sau 
modificarea operațiunilor 

Moderat 
(Afectarea minora a proiectului)  
impact care necesită investiții și are un impact negativ asupra funcționării proiectului - 
poate necesita măsuri de adaptare 

Catastrofale: închiderea 
instalatiei sau impact 
major al impactului 
asupra comunităților 
locale - va necesita 
măsuri de adaptare 

 Punctaj 1 2 3 

P
ro

b
a

b
ilita

te
 

Aproape cert: a avut loc în 
trecut cu efecte majore și se va 
produce aproape sigur până în 
anii 2050 

 

3    

Ar putea apărea : s-ar putea să 
fi avut loc în trecut în această 
locație cu impacturi minore sau 
probabilitatea care ar putea 
apărea până în anii 2050 

2 Risc 6-O2: cresterea 
cantitatii de sendimente si 
poluanti, tratarea implica 
costuri suplimentare de 
tratare si monitorizare 
 
Risc 7-O2: Debitul influent 
de apa uzata menajera si 
pluviala marit si 
concentratia scazuta de 
materii organice pot afecta 
procesul de epurare 
biologica prin eliminarea 
namolului activ din sistem. 

Risc 1-O1 : la ploi extreme  se poate lua decizia de a utiliza canalizarea 
menajera pentru colectarea apelor  pluviale 
Risc 2-O1: Infiltrarea apelor pluviale in retele in cazul in care acestea 
sunt fisurate sau datorita neetanseitatilor 
Risc 1-O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de 
epurare  
Risc 2-O2 : Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala marit si 
concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare 
biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. 
Risc 3-O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea 
pompelor;  fisurarea conductelor 
Risc 5-O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de 
epurare  
Risc 8-O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea 
pompelor;  fisurarea conductelor 

 

Putin probabil sa apara : nu s-a 
produs in trecut in zona 
proiectului, potential care ar 
putea sa in viitor, dar nu pana 
in anul 2080 

1 Risc 4-O2: datorita 
dimensiunii mari a 
conductelor de canalizare 
por aparea depuneri de 
sediment in retelele de 
canalizare, viteza transport 
apa mica  
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Punctaj riscuri optiuni: 

Optiunea 1: 8 puncte 

Optiunea 2: 25 puncte 

In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor climatice 
Optiunea aleasa este optiunea 1: Realizarea unui Sistem de canalizare de tip divisor in toate localitatile in care se 
realizeaza extinderea sistemului de canalizare 

Avand in vedere riscurile identificate pentru Optiunea 1, in faza de operare se vor lua urmatoarele masuri strategice si 
operationale: 
 
Masuri strategice:  

 stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare ; 

 stabilirea unor programme de efectuare periodica a lucrarilor de verificare si intretinere ale echipamentelor 

electromecanice,  a partii electrice a statiilor de pompare, verificarea etanseitatilor conductelor; 

 
Masuri operationale:  

 efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de colectare a apei pluviale in 

caz de avertizare meteorologica de ploi abundente/extreme si inundatii;  

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de 

intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare; 

 mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a preveni 

infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de canalizare. 

 

12.5.5.3 Masuri de adaptare la schimbarile climatice integrate in proiect 

 
In tabelele urmatoare sunt prezentate masurile investitionale de adaptare la schimbarile climatice aferente sistemului 
de alimentare cu apa si sistemului de canalizare din zona proiectului integrate in  proiect, avand in vedere variabilele 
climatice identificate: 
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Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice   

Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare  integrate in proiect Responsabilitati Costuri 

Cresterea 
temperaturii medii 
anuale si cresterea 
temperaturilor 
extreme 
 

Debitul surselor insuficient pentru 
acoperirea cerintei 

Cresterea consumului de apa in 
zilele cu temperaturi extreme de  
peste 35 °C 

Masuri investitionale 
 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 

Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 reabilitare/constructie rezervoare 

o Reabilitare rezervor Varianta – 1x200mc; 

o Constructie Rezervoare „Petresti‖ (zona Holcim) – 

2x1000mc; 

o Constructie rezervor Cornesti – 1x300mc; 

o Reabilitarea rezervorului existent de 5000mc Campia 

Turzii; 

o Rezervor nou Campia Turzii de 5000mc; 

o Rezervor nou Tritenii de Sus 2x 600 mc; 

o Rezervor nou Viisoara 700 mc; 

o Rezervor nou Urca 200 mc. 

 achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Modificari in regimul 
precipitatiilor medii 
anuale, modificari in 
regimul precipitatiilor 
extreme 
 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 
transport energie datorita 
precipitatiilor extreme 

Inundarea aplasamentului datorita 
ploilor abundente sau extreme  si 
afectarea echipamentelor, a 
proceselor tehnologice sau 
furnizarea serviciului de 
alimentare cu apa; 

Masuri investitionale 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 

fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 

sistemului 

 pe amplasamentele statiilor de tratare se vor realiza sisteme 

adecvate de colectare a apelor pluviale; 

 prin proiect se vor asigura spatii de depozitare a  substantelor 

chimice in siguranta; 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Vanturi puternice, 
Furtuni 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 

Masuri investitionale Proiectant 
OR 

Incluse in 
costul 
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transport energie datorita 
vanturilor extreme sau furtunilor 

 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 

fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 

sistemului 

Constructor 

ADI 

proiectului 

Disponibilitatea apei 
 
 

Nivelul apei in stratul freatic scade, 
disponibilitatea apei brute 
insuficienta pentru a acoperi 
necesarul;   

Masuri investitionale 

 asigurarea de surse suplimentare alimentare cu apa 

 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 

Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa 

 reabilitare/constructie rezervoare 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 

Masuri operationale 

 monitorizarea debitelor surselor 

 informarea utilizatorilor  referitor la eforturile de economisire a 

apei 

 

OR 
 

Incluse in 
costul de 
operare  

Masuri strategice 

 urmarirea rezultatelor studilor privind influenta regimului de 

precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor 

subterane realizate de autoritatile competente 

 

OR - 

Seceta Nivelul apei in stratul freatic 
scade, disponibilitatea apei brute 
insuficienta pentru a acoperi 
necesarul;   

Siguranta furnizarii apei este 
afectata datorita secetei; 

Masuri investitionale 

 reabilitarea surselor subterane  existente Turda Veche, Turda 

Varianta, Calarasi si Poiana 

 reabilitarea partiala a retelelor de alimentare cu apa/aductiuni 

 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 

costul 

proiectului 

 

Masuri operationale 

 verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor 

pentru functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica 

a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

OR nu implica 

costuri  

Masuri strategice 

 aplicarea unei strategii speciale de gestionare a volumelor de 

avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare   

 urmarirea rezultatelor studilor privind influenta regimului de 

OR nu implica 

costuri 
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precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor 
subterane realizate de autoritatile competente 
 

Inundatii datorate 
viiturilor pe cursurile 
de apa 
 

Intreruperea alimentarii cu energie 
ca urmare a afectarii sistemului de 
transport energie datorita 
inundatilor 
Perturbarea procesului tehnologic 
ca urmare a inundarii 
amplasamentelor obiectelor 
proiectului  
Transportul poate fi afectat datorita 
inundatiilor  

 

Masuri investitionale 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru 

fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a 

sistemului 

 toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru 

functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   

 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costul 
proiectului 
 

Masuri operationale  

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii; 

 asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

 

OR Incluse in 

costul 

proiectului 

 

Masuri strategice 

intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; 

OR nu implica 
costuri 

Incendii naturale 
spontane 
 

Obiectele de pe amplasamente 
sunt afectate de incendii spontane 
 
Transportul poate fi afectat datorita 
incendiilor spontane 

 

Masuri investitionale 

 obiectivele proiectului vor fi imprejmuite, respectand legislatia  

privind stabilirea zonelor de protectie; 

 toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru 

functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta   

 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 

costul 

proiectului 

 

Masuri operationale 

 Identificarea  altor trasee de acces catre obiectele proiectului 

 

OR Nu implica 

costuri 

Masuri strategice 
Intomirea Planului de interventie in caz de incendii 

OR Nu implica 

costuri 
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Sistem de canalizare - optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice    

Variabile 
climatice 

Masuri de adaptare necesare Masuri de adaptare  integrate in proiect Responsabilitati  Costuri 

Cresterea 
temperaturii 
medii anuale si 
cresterea 
temperaturilor 
extreme 
 

Accelerarea proceselor biologice in retelele de 
canalizare;  acest lucru conduce la reducerea 
compusilor carbonului, ceea ce conduce 
deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte 
asupra procesului de epurare biologica precum si 
posibila reducere a compusilor sulfului in 
hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce 
coroziunea conductelor 
 
Cresterea necesarului de oxigen pentru procesul 
biologic, respectiv la cresterea necesarului  de 
aer ; 
 
Functionarea  echipamentelor din cadrul SEAU 
(de ex. suflante) este afectata ceea ce conduce la 
perturbari ale proceselor de tratare; 

 

Accelerarea procesele biologice in namolul din 
depozitele temporare de namol 

Masuri investitionale 
 Stabilirea capacitatii suflantelor se va face pentru 

temperatura de minim 25°C ; 

 Statiile de suflante ale SE Luncani si Tritenii de 
Jos vor  fi prevazute cu sistem adecvat de 
ventilatie – sistem validat de catre furnizorul 
echipamentelor . Cladirea in care se vor amplasa 
suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in 
special acoperisul) pentru a face fata 
temperaturilor ridicate pe timp de vara ; 

 Procesul de epurare biologica pentru SE Tritenii 
de Jos si Luncani este prevazut cu nitrificare, 
denitrificare si costabilizarea namolului, cu 
obligativitatea asigurarii virstei namolului de minim 
25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C ; 

 Prevederea la SE Campia Turzii a unei instalatii de 
compostare  a 70% din namolul generat in cadrull 
SEAU Campia Turzii ; Namolul produs la SE 
Luncani si SE Tritenii de Jos si 30% din namolul 
de la SEAU Campia Turzii va fi utilizat direct in 
agricultura ca fertilizant 

 Reabilitare retele, utilizare materiale conducte 
rezistente corosiune 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 

Masuri operationale 
 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate 

descarcate in retelele de canalizare de catre 
operatorii economici si OR; 

 monitorizarea calitatii apelor uzate influente in 
SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; 

 curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele 
cu potential de depunere, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici  

 monitorizarea procesului de tratare biologica din 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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statiile de epurare 

 implementarea de noi proceduri de operare 
adaptate la incarcarea influentului si la 
temperatura apei uzate;   

 

Masuri strategice 
 stabilirea unor programe de curatare si spalare a 

retelelor, mai ales in zonele cu potential de 
depunere, respectiv supradimensionate sau cu 
pante mici  

 

OR Nu implica 
costuri 

Modificari in 
regimul 
precipitatiilor 
medii anuale, 
modificari in 
regimul 
precipitatiilor 
extreme 
 

Nu sunt respectate conditiile cantitative si 
calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele 
de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale 
descarcate de pe amplasamentele agentilot 
economici in retelele de canalizare  
 
Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si 
statiei de epurare  
Parametrii apei uzate influente in SEAU sunt 
modificati datorita incarcarii suplimentare cu 
suspensii  
 
Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport energie datorita 
precipitatiilor extreme 
 
Debitul influent de apa uzata marit si concentratia 
scazuta de materii organice pot afecta procesul 
de epurare biologica prin eliminarea namolului 
activ din sistem.  
 
Poate apare necesitatea reamorsarii treptei 
biologice; Inundarea sistemului de canalizare;   
 
Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot 
transporta tot debitul la SEAU; fisurarea 
conductelor 
 

Masuri investitionale 
 Prin proiect se propune reabilitarea retelelor de 

canalizare  in localitatile Turda, Campia Turzii; 

 In toate localitatile se vor realiza extinderi ale 
sistemului de canalizare in sistem divizor; in 
Municipiile Turda si Campia Turzii lucrarile de  
reabilitare a retelelor de canalizare se vor realiza 
in sistem mixt, similar sistemului existent; 

 Avand in vedere ca in localitatile Turda si Campia 
Turzii sistemul de canalizare este de tip unitar, 
exista un deversor amplasat la intrarea in statia de 
epurare Campia Turzii si o conducta de 
descarcare a apelor pluviale pentru debitele care 
depasesc debitul de dimensionare al statiei de 
epurare, in R. Aries; avand in vedere ca in 
celalalte localitati in care se vor realiza lucrari de 
extindere a retelelor de canalizare sistemul de 
colectare este de tip divizor, apele pluviale 
colectate nu incarca suplimentar debitul 
influentului statiilor de epurare Campia Turzii, 
Triteni si Luncani; 

 Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos vor fi 
prevazute cu instalatii de pretratare mecanica, 
inclusiv deznisipator, care va asigura eficienta de 
90% pentru indepartare particulelor de nisip cu 
dimensiunile mai mari de 0.2 mm in conditii de 

Proiectant 
OR 
Constructor 
ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 
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Scaderea eficientei procesului de sedimentare 
ceea ce conduce la  o concentratia scazuta a 
namolului rezultat ; 
 
 

debit maxim. 

 La intrarea si iesirea din statiile de epurare Tritenii 
de Jos si Luncani vor fi montate dispozitive 
automate de prelevare a probelor de apa uzata si 
echipamente de masurare a parametrilor fizico-
chimici si biologici. Debitul va fi masurat in diferite 
puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de 
efluent evacuat; 

 Prin proiect se vor achizitiona motopompe pentru 
interventii  in caz de inundatii 

 Prin proiectele de extindere a statiilor de epurare 
Tritenii de Jos si Luncani realizate de Antrprenori 
se preved colectarea si evacuarea 
corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe 
amplasamentule acestora; Apele pluviale de pe 
amplasamentul Instalatiei de compostare namol 
vor fi  evacuate in reteua interna de canalizare 
pluviala a statiei de epurare Turda Campia Turzii si 
descarcate in statia de epurare;  

 Statiile de epurare Luncani si Tritenii de Jos sunt 
prevazute  cu instalatii de ingrosare si deshidratare 
namol si cu bazine tampon de namol cu capacitate 
adecvata. De asemenea sunt prevazute depozite 
temporare pentru stocarea namolului deshidratat ; 

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului 

Masuri operationale  
 asigurarea respectarii conditiilor de descarcare a 

apelor uzate in retelele de canalizare, la sursa, 
dupa caz; monitorizarea calitativa si cantitativa a 
apelor uzate industriale descarcate in retelele de 
canalizare;  

 efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor 
de scurgere si a sistemului de colectare a apei 
pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi 
abundente/extreme; efectuarea periodica de 
lucrari de curatare a conductelor de canalizare si a 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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geigerelor 

 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea 
hidraulica maxima pentru a preveni depunerea 
sedimentelor, prin implementarea programlor de 
curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele 
cu potential de depunere, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici ; 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor 
electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de 
intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a 
statiilor de pompare 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in 
diverse faze ale procesului de epurare;  

 monitorizarea procesului de tratare biologica, 
asigurarea de namol activ, reintroducerea de 
bacterii in procesul de tratare biologica;  
reamorsarea treptei biologice; 

 identificarea punctelor critice la precipitatii extreme 

 mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru 
a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a 
preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in 
conductele de canalizare 

 depozitarea chimicalelor  si a altor substante 
chimice in locuri sigure 

 

Masuri strategice  
 stabilirea unei bune comunicari intre OR si 

Administratia bazinala a emisarului, entitatea  
responsabila in caz de inundatii, institututul de 
prognoza meteo  si alte institutii responsabile 

 stabilirea unor  programe de curatare si spalare 
ale sistemului de canalizare 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a 
sistemului de canalizare dupa ploi prelungite sau 

OR Nu implica 
costuri 
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extreme care au afectat sistemul de canalizare; 

 

Vanturi 
puternice, 
Furtuni 

Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a 
afectarii sistemului de transport energie datorita 
vanturilor extreme sau furtunilor 

 

Masuri investitionale 

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 

Masuri strategice 

Intocmirea planului de interventie in caz de fenomene 
meteo extreme 

OR Nu implica 
costuri 

Seceta Concentratia in poluanti a apelor uzate 
descarcate in retelele de canalizare si statia de 
epurare este crescuta 
 
Cantitatea de apa influenta in statia de epurare 
este redusa datorita secetei  prelungite   
 
Avand in vedere ca apa uzata este transportata 
in principal in retele gravitationale, in perioadele 
de seceta, datorita debitelor mici, viteza de 
curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe 
conductele sistemului de canalizare.   
 
Efecte nedorite asupra calitatii apelor uzate:  
fenomenul de anaerobioza, care conduce la 
accelerarea proceselor de fermentare anaeroba ; 
reducerea compusilor carbonului, ceea ce 
conduce deteriorarea raportului C:N:P,  cresterea 
bacteriilor filamentoase si producerea unui namol 
umflat, care nu se decanteaza, formarea spumei 
/ denitrificare insuficienta – nu se pot atinge 
parametrii apei epurate; posibila reducere a 
compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce 
poate produce coroziunea conductelor de 
canalizare si a peretilor bazinelor din statia de 
epurare, precum si mirosuri neplacute ; 
inceperea procesului de nitrificare/denitrificare in 
canalizare.  
Aparitia crapaturilor in conducte 
 

Masuri operationale 

 controlul si curatarea periodica a echipamentelor 
electromecanice; 

 implementarea unor programe de curatare si 
spalare a conductelor, mai ales in zonele cu 
potential de depunere a solidelor, respectiv 
supradimensionate sau cu pante mici; 

 echipamentele mecanice si sistemele de urgenta 
de rezerva trebuie testate pe parcursul activitatilor 
de intretinere, pentru a verifica acuratetea 
sistemului de operare si alarma; 

 curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a 
statiilor de pompare.  

 adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu 
namol activat si a ratei de recirculare a namolului , 
in perioada de incarcare extrema cu poluanti a 
apei uzate (reglarea automata a procesului) 

 monitorizarea continua a calitatii apei descarcate in 
emisar; coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri 
de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, 
in functie de conditiile impuse de ANAR  

 

OR 

 

Incluse in 
costurile de 
operare 

Masuri strategice 

Intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului 
de canalizare trebuie sa contina programe de inspectii, 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 
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Debitul efluentului este redus, debitul emisarului 
este redus 

intretinere, curatare si reparatii ale sistemului. Tipul si 
nivelul operatiilor de intretinere este variabil in functie de 
marimea si caracteristile sistemului de colectare (virsta, 
materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului – 
zone cu potential de depuneri, blocaje, etc). 

Inundatii 
datorate viiturilor 
pe cursurile de 
apa 
 

 
Depasiri  ale conditiilor  cantitative si calitative ale 
apelor uzate descarcate in retelele de canalizare 
 
Cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, 
tratarea implica costuri suplimentare de tratare si 
monitorizare 
Furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o 
perioada scurta de timp datorita inundatiilor 
 
Afectarea structurala a obiectelor de pe 
amplasamente; intreruperea proceselor 
tehnologice pe o perioada scurta de timp; 
disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea 

sistemului de canalizare; Debitul emisarului   se 
situeaza peste  mediile multianuale lunare  si 
acopera gura de descarcare din statia de epurare 
Nerespectarea conditiilor calitative si cantitative 
de descarcare;  
Curgerea in sens invers a apei epurate in 
conducta de descarcare in emisar in situatia 
depasirii nivelului de inundatii prevazut; nivelul 
emisarului depaseste cota gurei de decarcare 
apa epurata in emisar 
 
Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor  
 

Masuri investitionale 

 Obiectele proiectului, respectiv Statia de epurare 
Tritenii de Jos, Statia de epurare Luncani vor fi 
amplasate la cota care asigura protectia pentru 
riscuri la inundatii de 1%.  

 Nivelul de inundatii ce apare intr-o perioada de 
100 de ani (1%) nu trebuie sa provoace daune 
facilitatilor din cadrul SEAU si instalatiei de 
compostare namol. 

 Deversarea apelor uzate epurate in emisari, 
respectiv Raul Aries si Raul Tritu, se va realiza  in 
conditii de inundatii, la un nivel de inundatii care 
apare intr-o perioada de 50 de ani (2%), 
considerandu-se incadrarea constructiilor 
hidrotehnice in clasa de importanta III (STAS 4273 
- 1983) si categoria de importanta 4. 

 Se va include o statie de pompare a apei epurate 
pentru nivele mari in emisar, care va asigura 
descarcarea apei epurate in situatiile in care nivelul 
in emisar depaseste nivelul cu asigurarea de 2% ; 

 Prevederea de clapete antiretur pe conductele de 
descarcare a apei epurate in emisar, pentru 
prevenirea curgerii in sens invers in situatia 
depasirii nivelului de inundatii prevazut ; 

 Se vor furniza sisteme  SCADA pentru 
monitorizarea si controlul statiilor de epurare 
Luncani si Tritenii de Jos. Sistemul SCADA va fi 
implementat ca un instrument de management 
operational, si va fi furnizat odata cu 
echipamentele, pentru a asigura monitorizarea si 
controlul activitatii de rutina a statiilor de epurare a 
apelor uzate si pentru generarea informatiilor 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 
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generale de gestionare ; 

 Conductele de evacuare a apei epurate din statiile 
de epurare Tritenii de Jos si Luncani in emisari 
(raul Tritul si raul Aries) vor fi dotate cu clapeti de 
sens pentru protejarea sistemului de schimbarea 
sensului fluxului debitelor in cazul producerii unor 
inundatii cu o adancimea mai mare decat inaltimea 
de amplasare a conductelor de evacuare apei 
epurate in emisari;   

 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme 
pentru functionare automata  care asigura 
continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in 
situatii de urgenta   

 Prin proiect se vor achizitiona generatoare 
electrice de urgenta  pentru toate obiectele 
proiectului; 

Masuri operationale 

 monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate 
descarcate in retelele de canalizare de catre OR; 

 monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in 
diverse faze ale procesului de epurare; 
monitorizarea procesului de tratare biologica, 
asigurarea de namol activ;  implementarea de noi 
proceduri de operare;   

 implementarea de noi proceduri de operare in 
scopul asigurarii respectarii conditiilor calitative de 
descarcare in emisar 

 verificarea masurilor pentru functionare in cazuri 
de inundatii; 

 identificarea  unor trasee alternative de acces la 
obiectele sistemului de canalizare 

 mentinerea sistemul de canalizare in operare cat 
mai mult timp posibil 

 inchiderea supapelor si utilizarea pompelor pentru 
a proteja sistemul de schimbarea sensului fluxului 
debitelor 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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 mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea 
hidraulica maxima; 

 evacuarea utilajelor de pe amplasamentul 
obiectelor  in caz de inundatii  

 depozitarea substantelor chimice in locuri sigure 

 asigurarea disponibilitatii sacilor cu nisip pentru 
protectia amplasamentelor afectate de inundatii; 

 

Masuri strategice 
 

 intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii 
si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de 
inundatii 

 Stabilirea unei bune comunicari intre OR si 
Administratia bazinala a emisarului, entitatea  
responsabila in caz de inundatii, institututul de 
prognoza meteo  si alte institutii 

 Intocmirea planului de repunere in functiune a 
sistemului de canalizare dupa inundatii, dupa caz 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 

Incendii naturale 
spontane 
 

Furnizarea de energie poate fi afectata de 
producerea incendiilor  
Transportul poate fi afectat datorita incendiilor 
spontane 

 

Masuri investitionale 

 Statiile de epurare Turitenii de jos si Luncani vor fi 
imprejmuite cu gard realizat din panouri si stilpi din 
beton, de 2.50 m inaltime; 

 Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme 
pentru functionare automata  care asigura 
continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in 
situatii de urgenta; 

Proiectant 
OR 
Constructor 

ADI 

Incluse in 
costurile 
proiectului 

Masuri operationale 

 curatarea vegetatiei de pe amplasamente care ar 
putea favoriza extinderea unor eventuale incendii, 
dupa caz; 

 asigurarea dotarii amplasamentelor cu 
echipamente de stingere a incendiilor;  

 Identificarea  unor trasee alternative de acces la 

OR Incluse in 
costurile de 
operare 
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obiectele proiectului 

Masuri strategice 

Intocmirea Planului de interventie in caz de incendii; 

OR Nu implica 
costuri 
suplimentare 
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Masurile de adaptare sunt mentionate in Acordul de mediu nr 2/17.08.2017. 
Costurile privind masurile de adaptare la schimbarile climatice au fost intergrate in proiect si de pot gasi in 
Devizul proiectului si in Analiza cost beneficiu.     
 

12.6 CALCULAREA EXTERNALITATILOR NEGATIVE CA URMARE A EMISIILOR DE 
CO2 

In vederea raportarii cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera rezultate din proiect, atat la nivel absolut, 
fara proiect, cat si in scenariul cu proiect s-a avut in vedere calculului amprentei de carbon realizat  in 
conformitaten cu metodologia EIB (European Investment Bank – The carbon footprint of projects financed by 
the Bank. 

In urma analizarii surselor de emisii de GES a rezultat ca proiectul nu este generator de emisii semnificative. 
Acest lucru este demonstrat prin faptul ca valoarea maxima pe orizontul de analiza a emisiilor relative pe 
orizontul de timp este de 504t CO2/an. 

Pentru calcularea emisiiolr s-a pornit de la definirea celor 3 scenarii: 

1. Scenariul cu proiect  

2. Scenariul fara proiect 

3. Scenariul incremental (emisiile absolute) (Scenariul cu proiect- Scenariul fara proiect) 

Pentru fiecare scenariu au fost analizate: 

 Scopul 1: Emisii GES directe 

 Scopul 2: Emisii GES indirecte 

 

In cadrul Analizei cost-beneficiu a proiectului,  s-a realizat o modelare pe intregul orizont de timp al 
amprentei de carbon. 

Avand in vedere ca in faza de operare nu au loc procese de ardere directa a combustibililor, nu se 
inregistreaza emisii directe de GES. 

In vederea calcularii emisiilor GES indirecte s-a luat in considerare electricitatea consumata pentru 
functionarea proiectului. 

Conform Anexei 2 a Metodologiei EIB cantiatea de CO2 emisa ca urmare a energiei consumate este 
calculata astfel: CO2 (t)= Energia utilizata * Factorul de emisii pentru reteaua nationala de distributie a 
electricitatii. 

In cadrul proiectului au fost avute in vedere riscurile legate de schimbarile climatice prin includerea in analiza 
cost-Beneficiu, mai exact in Analiza Economica a impactului posibilelor emisii de CO2 rezultate in urma 
implementarii proiectului. 

Astfel, pentru monetizarea impactului emisiilor de CO2 s-a calculat in primul rand volumul gazelor cu efect 
de sera (CO2): 

Externalitatile emisiilor de CO2 au fost identificate ca fiind: 

 externalitati ca urmare a fermentarii namolului la SEAU Campia Turzii 

 externalitati ca urmare a transportului namolului 

6. Pentru externalitatile rezultate ca urmare a fermentarii namolului 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Productie zilnica namol 
organic (in kg org DS/d) 

500 500 500 500 500 500 

Productie specifica de 
Gaz (in l/kg org DS) 

0 2,427 2,612 2,590 2,567 
2,54

5 

Productie zilnica de gaz 
(in m3/d) 

0 607 653 647 642 636 
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Productie zilnica de CO2 
(in m3/d) 

0 1,199 1,290 1,279 1,268 
1,25

7 

Productie zilnica de CO2 
(in kg/d) 

0 438 471 467 463 459 

Productie anuala de CO2 
(in t/an) 

500 500 500 500 500 500 

Trebuie avut in vedere ca aceste cantitati reprezinta o reducere teoretica a emisiilor de CO2 in atmosfera 
avand in vedere ca la Statia de Epurare de la Campia Turzii exista o instalatie de co-generare ce preia 
intreaga cantitate de gaze ce ar putea ajunge in atmosfera si transforma aceste emisii in energie termica si 
combustibil. Prin urmare, in analiza economica s-au avut in vedere emisiile teoretice ce s-ar emite in 
atmosfera ca urmare a cantitatii suplimentare de namol rezultat.  

Astfel, Cantitatea teoretica de CO2 ce ar fi fost emisa in atmosfera in urma fermentarii namolului suplimentar 
rezultat in urma implementarii proiectului (in lipsa instalatiei de co-generare) se calculeaza avand in vedere 
cantitatea zilnica de namol, cantitatea specifica de gaze rezultate dintr-un kg de namol, din care 25% este 
CO2 si densitatea CO2 (conform calculelor din tabelul de mai sus. 

7. Pentru externalitatile rezultate ca urmare a transportului namolului 

 

Volum CO2 transport namol 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

Productie anuala de namol deshidratat 
utilizat direct in agricultura (in m3/an) 

1121 1841 1846 1851 1856 1758 

Volumul capacitatii vehiculelor de 
transport (in m3) 

13 13 13 13 13 13 

Distanta medie pana la terenurile agricole 
(in km) 

20 20 20 20 20 20 

Cantitatea de namol utilizata direct in 
agricultura  (in %) 

25 35 35 35 35 34 

Distanta de transport totala (in km/an) 3450 5663 5679 5695 5710 5409 

Consum diesel (in l/100 km) 27 27 27 27 27 27 

Emisii specifice de CO2 (in g/l Diesel) 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Productie anuala de CO2 (in t/an) 2.48 4.07 4.08 4.09 4.10 3.88 

 

Volumul emisiilor totale de CO2 se calculeaza in functie de cantitatea de namol generat care trebuie 

transportat catre diverse facilitati de utilizare, astfel: 

 35% in medie- transportat catre terenurile agricole (cu o distanta de transport de 40 km dus-intors) si 
in vehicule cu capacitatea de 13 m3; 

Avand in vedere distanta totala si consumul de combustibil specific se calculeaza consumul total de 

combustibil si considerand emisia specifica de CO2 de 2660 g/l Diesel pentru aceste vehicule de transport, 

rezulta emisiile totale de CO2 (in tone/an). 

Astfel amprenta de carbon a proiectului, pe intreaga perioada de operare a acestuia este de 504 tCO2/an in 
medie, mult sub limita impusa de Metodologia EIB pentru a fi urmarit. 

In cadrul analizei economice au fost avute in vedere externalitatile negative ca urmare a emisiilor de CO2 

rezultate din transportul namolului catre terenurile agricole si reducerea teoretica de emisii de CO2 ca 

urmare a suplimentarii cantitatii de namol gestionat in instalatia de co-generare. Pentru monetizarea acestor 

externalitati, au fost utilizate urmatoarele valori ale CO2 (conform Liniilor Directoare pentru realizarea 

analizei Cost-Beneficiu): 

Tip Baza de calcul Valoarea monetara 

Cresterea emisiei de 
CO2 – fermentarea 
namolului  

Emisia de CO2 (in tone) De la 25 Euro/tona in 2010 la 45 Euro/tona in 
2030  

Cresterea emisiei de Emisia de CO2 (in tone) De la 25 Euro/tona in 2010 la 45 Euro/tona in 
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CO2 – transportul 
namolului 

2030 

 

Ca urmare a utilizarii acestor valori s-au estimate urmatoarele valori ale externalitatilor aferente emisiilor de 

CO2: 

Monetizarea 
externalitatilor ca 

urmare a Emisiilor de 
CO2 

UM 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

Emisii din transportul 
namolului 

Euro/an 
(85) (161) (184) (184) (184) (175) 

Emisii evitate in urma 
fermentarii namolului 

Euro/an              
(11,951) 

             
(17,362) 

             
(21,194) 

             
(21,012) 

             
(20,829) 

             
(20,647) 

Total (244,689) 
             

(14,123) 
             

(20,070) 
             

(24,285) 
             

(24,092) 
             

(23,899) 
             

(23,705) 

 

                

13. STRATEGIA DE ACHIZITII ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE  

13.1 INTRODUCERE 

Strategia propusa pentru achizitii si implementare acopera investitiile identificate si stabilite in 
Master Plan ca fiind prioritare pentru conformarea cu termenele identificate in Tratatul de Aderare 
la nivelul regiunii TURDA – CAMPIA TURZII si care fac obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate. 
Ca o abordare colectiva a achizitiilor din cadrul sectorului de apa si apa uzata din Romania, 
strategia propusa cuprinde cele mai potrivite elemente de punere in practica si a fost intocmita intr-
un mod cat mai flexibil pentru a raspunde atat schimbarilor interne cat si celor externe. Ea 
identifica principalele directii ce trebuie urmate in orice proces de achizitie publica si contine 
actiunile pentru obtinerea imbunatatirii, inovarii si consecventei in practica de achizitie tinand cont 
in acelasi timp si de experienta inregistrata in implementarea si licitarea proiectelor din acest 
sector in cadrul perioadei de programate 2007 – 2013. 
Dorim sa subliniem  importanta realizarii unei planificari riguroase a tuturor activitatilor din cadrul 
procesului de achizitie publica in vederea asigurarii succesului procedurilor de achizitie si a 
implementarii proiectului Strategia de achizitii analizeaza optiunile pentru implementarea 
contractelor de lucrari, servicii si furnizare propuse in cadrul Aplicatiei de finantare, la nivelul ariei 
de proiect, in perioada de programare 2014-2020.  
Acest document inclus in cadrul Aplicatiei de finantare identifica principalele directii ce trebuie 
urmate in orice proces de achizitie a contractelor de lucrari, servicii si furnizare si contine actiunile 
pentru obtinerea imbunatatirii, inovarii si consecventei in practica de achizitie tinand cont in acelasi 
timp si de experienta din trecut in implementarea si atribuirea contractelor de lucrari, servicii si 
furnizare in cadrul proiectelor din acest sector.  

13.2 INFORMATII GENERALE 

Avand in vedere ca Romania a aderat la Uniunea Europeana in ianuarie 2007, investitiile incluse 
in cadrul acestui proiect sunt propuse a fi achizitionate cu finantare din fonduri europene, cu 
respectarea reglementarilor nationale si ale UE in domeniul achizitiilor de lucrari, servicii si 
furnizare. 
Principalele cerinte ale Strategiei achizitiilor sunt rezumate dupa cum urmeaza: 

 Organizarea si gruparea diferitelor componente ale proiectului de asa maniera incat sa 

permita atingerea rezultatelor estimate, tinand cont in acelasi timp de regulile de achizitie 

nationale si cerintele UE; 
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 Competitia pentru contracte sa fie deschisa organizatiilor din UE si din tarile eligibile; 

 Transparenta totala si impartialitate in toate fazele achizitiei, in concordanta cu cerintele 

legislative nationale si europene; 

 Folosirea standardelor europene, nationale si internationale in specificatiile tehnice; 

 Folosirea unor forme de contract standard, recunoscute international si/sau local; 

 Selectarea unor contractanti competenti si adecvat calificati. 

 
Strategia de achizitie urmareste asigurarea unor lucrari, servicii si bunuri care ofera cea mai buna 
valoare din punct de vedere economic si al eficientei, raspund adecvat cerintelor proiectului si pot 
fi implementate intr-un interval de timp care sa permita incadrarea in termenele specifice perioadei 
de programare 2014 – 2020. 
In particular, investitiile in infrastructura de apa si apa uzata se structureaza pe trei tipuri de 
contract: 

 Contract(e) de lucrari pentru executia lucrarilor ; 
 Contract(e) de furnizare pentru cumpararea echipamentului/telor; 
 Contract(e) de servicii. 

 
Strategia de achizitii dovedeste posibilitatea semnarii contractelor in timp util pentru a asigura 
implementarea adecvata a proiectului. 

13.3 DEFINITII 

achiziţie sectorială - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract 
sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de 
către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate să fie destinate 
efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11 din Legea 99/2016;   
entităţi contractante:    

 entităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa 
acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în 
domeniul achiziţiilor publice;   

 organismele de drept public;   
 asocierile care cuprind cel puţin o entitate contractantă dintre cele prevăzute mai sus;   

 
candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 
proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 
inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitaţie prealabilă la 
procedura concurenţială de ofertare;   
cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, 
procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;   
ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi 
dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, 
transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs sau a unei lucrări sau a 
prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, 
curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;   
contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care 
cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care 
constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, 
stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;   
contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 
în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe entităţi contractante, 
care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul 
realizării activităţii lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind 
relevante;   
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contract sectorial de lucrări - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect:   

 fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre 
activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 99/2016;   

 fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;   

 realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea 
contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;   

contract sectorial de produse - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect achiziţia de 
produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de 
cumpărare sau prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă 
beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; 
contractul de achiziţie de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de 
amplasare şi de instalare;   
contract sectorial de servicii - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări; 
contractant - orice operator economic care este parte la un contract sectorial;   
construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care 
poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;   
CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 
nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);   
document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice 
document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a 
descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;   
documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 
informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 
explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul contractului sectorial şi 
modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul 
descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 
candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;   
drepturi exclusive sau speciale - drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act 
legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la 
una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o 
astfel de activitate;   
DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului 
standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a 
operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;   
etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 
procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;   
e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând 
informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de entităţile 
contractante în cadrul procedurilor de atribuire;   
furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare 
sau amplasare a acestora, dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are 
calitatea de subcontractant;   
întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se 
exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau 
a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă 
a unei entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i); prezumţia de exercitare a influenţei dominante 
se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe entităţi 
contractante în sensul lit. e) pct. (i) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele 
cazuri:   

 deţin majoritatea capitalului subscris;   
 deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;   
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 pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de 
supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;   

 
licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o primă evaluare 
iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile 
prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite 
clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;   
mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi 
stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice;   
ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 
vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 
propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;   
ofertă alternativă - oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerinţele documentaţiei 
de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;   
ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;   
operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau 
grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit 
pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi;   
organisme de drept public - orice entităţi altele decât cele prevăzute mai sus care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii:   

 sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau 
industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;   

 au personalitate juridică;   
 sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute mai sus sau de către alte 

organisme de drept public sau se află în subordinea, sub entitatea sau în coordonarea ori 
controlul unei entităţi dintre cele prevăzute mai sus sau ale unui alt organism de drept public 
sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau 
de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la mai sus, sau de către 
un alt organism de drept public;   

 
persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii contractante, membrii organelor 
decizionale ale entităţii contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice 
alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei 
şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;   
referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta 
decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care 
România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;   
scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi 
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;   
Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul 
informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării 
prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel 
naţional;   
specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesităţii entităţii contractante;   
solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu 
documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei 
proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 
inovare;   
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specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 
1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi 
a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a 
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului;   
standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 
standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 
continuă, care nu este obligatorie;   
standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este 
pus la dispoziţia publicului;   
standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 
este pus la dispoziţia publicului;   
standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus 
la dispoziţia publicului;   
stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;   
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică 
şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 
îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa 
contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;   
TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;   
Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;   
unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) (Legea 99/2016) 
sau o entitate contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, 
după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate 
în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul 
desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11 (Legea 99/2016);   
unitate operaţională separată - structură din cadrul entităţii contractante, separată din punct de 
vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entităţii contractante;   
zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;   
abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 
operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 
săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul 
strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator 
Planul de Implementare 
Planul de Implementare (Programul de Investitii) defineste investitiile pe "Termen lung si Termen 
scurt", masurile, bugetele, timpul, procesul si procedurile pentru proiectele programate in 
concordanta cu perioadele de tranzitie pentru Directivele relevante, indicate in ―Planul Local de 
Actiune pentru Implementarea Acquis-ului Comunitar‖ dezvoltat de Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice. 
Planul de achizitie a lucrarilor 
Planul de achizitie este un grafic in care componentele de servicii, lucrari si furnizare ce trebuie 
achizitionate sunt grupate dupa tipul lor de oferta, conform regulilor planului de achizitionare si 
ordonate cronologic pentru a arata inceputul si finalul procesului de achizitionare. 
Nota: Pentru acest proiect Planul de Achizitii acopera perioada de timp 2014 – 2020. 
Strategia de achizitie 
Specificarea metodelor pentru implementarea legala si financiara a Planului de Achizitii, inclusiv 
definirea procedurilor de ofertare si contractare pe baza legislatiei nationale si europene. 
O strategie de achizitii descrie contributia procedurii de achizitii pentru a indeplini obiectivele 
strategice ale beneficiarului. O strategie de achizitii ofera un cadru si o metodologie de achizitii 
pentru anumite bunuri, servicii si lucrari pentru a ajuta dezvoltarii Autoritatii Contractante. Strategia 
este stabilita la faza de inceput a procesului si asigura Entitatea Contractanta ca abordarea este 
potrivita pentru achizitia propusa. 
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Strategia de achizitii defineste modul in care pot fi procurate diferitele elemente ale proiectului 
avand un buget si o perioada de timp limitata. Aceasta va analiza posibilitatea de a grupa sau nu 
anumite componente. O strategie de achizitii este creata pentru a oferi o definitie a procedurii de 
achizitii si a formei de contract. 
Strategia de achizitii ia in calcul procedurile de achizitie anterioare. Acest aspect nu trebuie privit 
ca unul izolat. Se vor urmari rezultatele achizitiilor anterioare, in special cele care au vizat bunuri si 
servicii similare, si se vor lua in calcul atat partile bune, dar si cele rele ale acestora in procesul de 
decidere a strategiei de achizitii. Se doreste pornirea intr-o directie favorabila si nu repetarea 
greselilor anterioare. 
Strategia de contractare  - este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau 
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Legea 99/2016, iniţiată de 
entitatea contractantă, şi este subiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la art. 25 din 
Normele de aplicare (H 394/2016), odată cu documentaţia de atribuire, referitor la aspectele 
prevăzute la alin. (4) lit. b) şi f) din Legea 99/2016. 

13.4 LEGISLATIE 

Achizitiile publice in cadrul proiectului trebuie sa fie realizate de Beneficiar in conformitate cu 
cerintele stabilite prin legislatia nationala relevanta, Directivele CE in vigoare, respectandu-se 
totodata prevederile Contractului de Finantare care se incheie intre Beneficiar si Entitatea de 
Management pentru POIM. 
Prevederile legislative cele mai importante care guverneaza procesul de achizitii publice pentru 
acest proiect se refera la: 

 Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, in vigoare de la 26 mai 2016, publicata în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23 mai 2016 

 HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor 

 HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice 

 instructiunea nr 1/2017 emisa in aplicarea prevderilor art 179 lit g) si art 187 alin (8) din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art 192 lit g) si a art. 209 alin (8) din Legea nr 
99/2016 privind achizitiile sectoriale 

 Ordonanta de urgenta nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei 
Nationale pentru Achizitii Publice 

 Hotararea de Guvern nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea si funcţionarea Agentiei 
Nationale pentru Achizitii Publice 

 DECIZIE nr. 236 din 19 octombrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru 
Achiziţii Publice 

 Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020   

 Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora   

act:1115044%2096834638
act:1202302%20100797070
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 Alte acte normative publicate pe site-ul www.anap.gov.ro; 
Intrucat intreaga implementare a proiectului va fi guvernata de legislatia nationala in domeniu, 
respectiv Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, trebuie avute in vedere si respectate 
principiile acesteia:  

a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoașterea reciprocă; 
d) transparența; 
e) proporționalitatea; 
f) asumarea răspunderii.  

In procesul de achizitii publice trebuie sa se acorde o atentie speciala si Directivelor si 
Regulamentelor europene in domeniu, transpuse in legislatia nationala. Astfel, prezentam mai jos 
legislatia Comunitara relevanta din domeniul achizitiilor publice: 

 Directiva 2014/25/UE a Parl. European și a Cons. din 26 februarie 2014 privind achizițiile 
efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE 

 DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 
2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește 
ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica 

 Regulamentul de punere în aplicare nr. 7/2016 de stabilire a formularului standard pentru 
documentul european de achiziţie unic 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Directiva 92/50/EEC privind contractele de servicii publice; 
 Directiva 93/36/EEC privind contractele de achizitie publica; 
 Directivele 93/37/EEC- referitoare la contractile de lucrari publice si 97/52/CE – de modificare a 

Directivelor 92/50/CEE, 93/36/CEE şi 93/37/CEE privind coordonarea procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii, produse şi, respectiv, lucrări 

. 

13.5 PROCESUL DE ACHIZITII 

 

13.5.1 Cerinte generale 

Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din zona proiectului este aliniata la 
prioritatile strategice ale Programului Operational Sectorial Infrastructura Mare. Proiectul va 
imbunatati infrastructura locala existenta si contribui la dezvoltarea unui sistem modern si eficient 
care sa continue strategia locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si sa respecte 
standardele europene si romanesti. De asemenea, proiectul va duce la imbunatatirea calitatii 
mediului si a vietii umane prin intermediul reabilitarii infrastructurii in sectorul de apa si apa uzata.  
Abordarea procesului de achiziţii publice in cadrul acestui proiect se bazeaza pe următoarele 
aspecte: 
In scopul de a asigura finanţarea proiectului ce catre Uniunea Europeana (UE), este necesar să se 
demonstreze că a fost adoptata o abordare strategică regională pentru a justifica investiţiile 
prioritare. Primul pas in acest sens a fost o analiza la nivel de Master Plan, incluzand o analiza 
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globala si o strategie de planificare a investitiilor pe termen scurt, mediu si lung. Dupa agreerea 
listei prioritare de investitii la nivel de Master Plan, se elaboreaza Studiul de Fezabilitate, precum si 
Analiza Cost-Beneficiu (ACB), Analiza instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) si 
Strategia de achizitii (prezentul document). Pe baza acestui pachet de documentatii este 
completata Cererea de finanţare; dupa aprobarea Cererii de finantare si a documentelor suport de 
catre autoritatile nationale, acestea se transmit spre aprobare Comisiei Europene. 
Intr-un scenariu ideal orice proiect de investitii ar trebui realizat la un nivel de calitate ridicat, in cel 
mai scurt timp si la cel mai mic cost posibil. Dar in majoritatea proiectelor de construcţii unul dintre 
aceste criterii (calitate, timp, cost) devine/este considerat critic.  
Fara indoiala programarea achizitiilor pentru acest proiect depinde cu precadere de ―Timp‖ şi 
―Cost‖, totusi aceasta nu trebuie sa insemne neglijarea criteriului ―Calitate‖. Calitatea lucrărilor şi 
serviciilor trebuie asigurata cel putin la un nivel standard. Calitatea oricarui proiect de investitii este 
determinata in principal de calitatea documentatiei de atribuire a contractului, precum si de 
calitatea activitatilor/lucrarilor realizate de viitorii contractanti. Strategia de achiziţii pentru acest 
proiect se va concentra prin urmare pe identificarea celui mai adecvat tip de contract, pe 
modul in care ar trebui grupate investitiile pentru a oferi cea mai bună intrebuintare a 
fondurilor disponibile, calitatea documentelor, stabilirea unei planificari privind derularea 
procedurilor de achizitie a contractelor intr-un interval de timp rezonabil care sa permita 
acodarea timpului necesar pregatirii unor oferte corespunzatoare de catre Operatorii 
Economici interesati si sa nu afecteze in mod semnificativ perioada ramasa disponibila 
pentru executia propriu-zisa a lucrarilor. De asemenea, o importanţă deosebită o are decizia 
Autoritatii Contractante privind gruparea licitaţiilor, precum şi numarul si tipul contractelor. 

13.5.2 Achizitii publice pentru Proiect 

In urma analizei posibilelor optiuni aferente infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea TURDA 
– CAMPIA TURZII, s-a optat pentru implementarea investitiilor grupate in cadrul urmatoarelor 
contracte  

Nr. CONTRACTE 

CL 1 
CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL 2 
CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA 
TURZII 

CL 3 CL3 – STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 

CL 4 
CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

CL 5 
CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

CL 6 
CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

CL 7 
CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

CL 8 
CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI 

CL 9 si CL 
10 

Lot 1 CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA  IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 

Lot 2 CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME 
DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI SANDULESTI 

CL 11 
CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 
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CL12 
CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS 

CS 1 
CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA 
TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 

CS 2 
CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

CS 3 
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

CA 1 
CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE 
LABORATOR 

 
Documentatiile de atribuire vor fi elaborate in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice in 
vigoare. 
Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica vor respecta legislatia romaneasca in 
vigoare, respectiv Legea 99/2016 si Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, care prevede timpii necesari de respectat in procesul de licitatie si atribuire 
a contractelor de lucrari, produse si servicii 
 

13.5.3 Descrierea procesului de achizitii publice 

Procedurile de achizitie care se vor aplica pentru aceste contracte sunt urmatoarele: 
 Licitatie deschisa in conformitate cu paragraful 2 din Legea 99/2016 cu completarile si modificarile 

ulterioare 
si/sau  

 Licitatie Restransa in conformitate cu cu paragraful 3 Legea 99/2016 cu completarile si modificarile 
ulterioare  
si/sau  

 Procedura simplificata, in cazul in care, in conformitate cu Legea 99/2016 cu completarile si 
modificarile ulterioare, valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute 
la art 12 alin 2, si anume: 

o 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii; 
o 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; 

 
Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. Entitatea 
contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în 
care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire 
Entitatea contractantă aplică procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice, completând 
în SEAP anunţul de participare prevăzut la art. 151 din Lege, situaţie în care numai operatorii 
economici înregistraţi în SEAP pot depune ofertă. 
Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape obligatorii:   

 etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de 
calificare şi selecţie;   

 etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării acestora 
prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.   

 
În etapa prevăzută la art 91 alin. (1) lit. a) din legea 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de 
a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi 
să depună oferte în etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.   
Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare 
criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul 

act:1115044%2096835435
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minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în etapa a doua a procedurii 
şi, dacă este cazul, numărul maxim. Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura 
concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor art 91 alin. (2) din legea 99/2016 trebuie să fie 
suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.   
 
Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 99/2016 au dreptul de a 
aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea 99/2016.  
Entităţile contractante pot decide desfăşurarea procedurii simplificate:   

 fie într-o etapă;   

 fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea 
ofertelor. 

 
Dacă entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 99/2016 decid să 
solicite criterii de calificare şi selecţie, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), 
din Legea 99/2016, pot solicita doar cerinţe privind:   

 motive de excludere, în conformitate cu capitolul V, secţiunea a 6-a, paragraful 2 din Legea 
99/2016;   

 capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 187 din Legea 99/2016;   

 experienţa similară, în conformitate cu art. 192 lit. a) şi b) din Legea 99/2016.   

 
Incepand cu 1 ianuarie 2007, toate autoritatile contractante au avut obligatia de a se inregistra in 
SEAP (sistemul electronic de achizitii publice), astfel avand dreptul de a initia proceduri de 
achizitie publica. 
Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa procedurii de atribuire a contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, a 
anunţurilor orientative periodice, anunţurilor privind existenţa unui sistem de calificare, anunţurilor 
de participare şi a anunţurilor de atribuire. 
Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci 
când:   
   a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-
cadru;   

 iniţiază procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere competitivă ori 
parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în 
situaţia în care acestea nu se iniţiază printr-unul dintre anunţurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) 
sau b), din legea 99/2016, după caz;   

 lansează un sistem dinamic de achiziţii;   

 organizează un concurs de soluţii;   

 iniţiază procedura de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru pentru servicii sociale 
sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 , din legea 99/2016, cu excepţia cazului în care a 
fost publicat un anunţ orientativ periodic care se publică în mod continuu sau a unui anunţ privind 
existenţa unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu. 

 
Entitatea contractanta in cazul aplicarii procedurilor trebuie sa tina seama, până la publicarea in 
SEAP, de transmiterea Documentatiei de Atribuire cu documentele-suport prevăzute de legislaţia 
în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat, in SEAP pentru evaluarea conformitatii cu legislatia aplicabila din domeniul 
achizitiilor publice. 
Documentele-suport conţin:   
- declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, respectiv cele 

cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de 
identificare ale acestora;   

- strategia de contractare. 

act:1115044%2096834566
act:1115044%2096834567
act:1115044%2096834636
act:1115044%2096835040
act:1115044%2096835041
act:1115044%2096836054
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În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii conţine numai explicaţii cu 
privire la determinarea valorii estimate a contractului sectorial/acordului- cadru. 
ANAP evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare/simplificat de 
către entităţile contractante menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare a Legii 
99/2016, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor sectoriale a documentaţiilor 
de atribuire aferente contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, care intră sub incidenţa prevederilor 
Legii 99/2016, cu excepţia caietului de sarcini, sau a documentaţiei descriptive, în măsura în care 
valoarea estimată a achiziţiei este egală sau mai mare decât următoarele praguri:   

 750.000 lei pentru contractul sectorial de produse;   
 750.000 lei pentru contractul sectorial de servicii;   
 5.000.000 lei pentru contractul sectorial de lucrări.  

 
ANAP evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare de către 
entităţile contractante menţionate la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, conformitatea cu legislaţia 
aplicabilă în domeniul achiziţiilor sectoriale a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru, care intră sub incidenţa prevederilor Legii, cu excepţia caietului de 
sarcini sau a documentaţiei descriptive, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei este egală 
sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Lege. 
În cazul contractelor finanţate din fonduri europene, evaluarea prevăzută la art 25 alin. (1) şi (4) 
din normele de aplicare a Legii 99/2016, se realizează pentru toate documentaţiile de atribuire 
aferente, indiferent de valoarea estimata. 
Procesul de evaluare se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 
documentaţiei în SEAP, în urma căruia ANAP:   

 emite entităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau   

 informează entitatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei 
de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale 
privind achiziţiile sectoriale.   

Documentaţia de atribuire retransmisă de entitatea contractantă este evaluată de către ANAP în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data repostării acesteia în SEAP.   
Se consideră documentaţie de atribuire retransmisă de către entităţi contractante numai 
documentaţia reîncărcată în SEAP în termen de 15 zile de la respingere, ca urmare a 
neconformităţilor constatate la nivelul acesteia.   
În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP, ANAP are obligaţia:   

 fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care 
în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;   

 fie să respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, 
informând totodată entitatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în 
care erorile/omisiunile pot fi remediate 

 
Anunturile de participare la licitatie vor respecta legislatia romaneasca privind achizitiile publice, si 
vor fi publicate in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice), in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 
Mai jos sunt prezentati pasii si termenele de care trebuie sa tina seama Entitatea contractanta in 
cazul aplicarii procedurilor. 
A se avea in vedere ca, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de 
participare/simplificat, are loc procesul de evaluare a conformitatii cu legislaţia aplicabilă în 
domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire de catre ANAP, proces care poate dura, 
in medie, 15 zile lucratoare. 
 
Termene pentru licitatia deschisa 
Termenul minim cuprins intre data publicarii anuntului de participare şi data limita de depunere a 
ofertelor: 

Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

act:1202302%200
act:1115044%2096834568
act:1115044%2096834632
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

1 etapa de 
planificare/pregătire, 
inclusiv consultarea 
pieţei 

Înainte de iniţierea 
procedurii de atribuire a 
contractului 
sectorial  pana la 
transmiterea 
Documentatiei de 
atribuire in SEAP 

 Identificare necesitati 
 Elaborare referate de necesitate 
 Estimare valoare 
 Obiectul achizitiei se pune in corespondenţă cu codul/codurile CPV 

care îl descriu cât mai exact 
 Alegere modalitate de achizitie 
 Consultarea pietei (optional, in cazul in care se doreste 

achizitionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de 
complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din domenii cu 
un rapid progres tehnologic): 
- publicare anunt privind consultarea (in SEAP precum si prin orice 

alte mijloace) 
- primire si analizare opinii, sugestii sau recomandari 
- intalniri cu persoanele/organizatiile  care si-au exprimat interesul 
- publicare in SEAP a rezultatului procesului de consultare 

 Analiza si impartire pe loturi, daca este cazul 
 Elaborare strategia de contractare presupune  prezentarea si 

justificarea: 
- relatiei dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea 

contractului si resursele disponibile la nivel de entitate 
contractantă pentru derularea activităţilor din etapele procesului 
de achiziţie sectorială 

- procedurii de atribuire aleasa, a modalitatilor de atribuire a 
contractului sectorial asociate, dacă este cazul; 

- tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a 
acestuia 

- mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în 
cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea 
penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor contractuale 

- justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, 
precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii 
pentru entitatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor 
comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care 
activează entitatea contractantă 

- justificările privind alegerea procedurii de atribuire şi, după caz, 
decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, criterii de 
calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, 
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

- obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la 
a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, 
dacă este cazul; 

- orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţii 
entităţii contractante 

 Elaborare documentatie de atribuire: 
a) fisa de date a achiziţiei: 
- cerinte DUAE 
- criteriile de calificare si selectie, 
- informatii privind garanţia de participare,  
- structura propunerii tehnice şi financiare,  
- criteriul de atribuire  
- completarea fisei de date 
b) caiet de sarcini sau document descriptiv 
- stabilirea specificatiilor tehnice 
c) clauze contractuale obligatorii;  
d) formulare şi modele de documente 
 

 Documente suport documentatie de atribuire: 
a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
entităţii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din 
partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de 
identificare ale acestora;  
b) strategia de contractare(elaborata in faza de planificare/pregatire). 

 Aprobarea documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor  
suport si a strategei de contractare 
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

2 etapa de organizare a 
procedurii şi atribuirea 
contractului de achiziţie 
sectorial/acordului-
cadru 

10 zile lucratoare 
(14 zile ) 

 Transmiterea documentaţiei de atribuire si a documentelor suport în 
SEAP 

 Evaluarea documentaţiilor de atribuire de catre ANAP: 
- informare neconformitati daca e cazul 
- acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire 

3 zile lucratoare  Transmitere catre SEAP a anuntului de participare in vederea 
aprobarii de catre ANAP  

max 15 zile  In cazul respingerii documentatiilor de atribuire de catre ANAP, 
Entitatea contractanta reposteaza in SEAP documentatia remediata 

3 zile lucratoare  ANAP Transmitere accept de publicare catre SEAP a anuntului de 
participare pentru documentatiile repostate SEAP in urma remedierii 

1 zi lucratoare  ANAP verifica anuntul si in urma acceptului de publicare transmite 
catre SEAP anuntul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene  

2 zile lucratoare  SEAP publica anunţul de la primirea acceptului de publicare emis de 
către ANAP 

3 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de 
solicitări din partea unui 

operator economic 

 Raspuns eventuale solicitari de clarificari 

15 zile – 30 zile 
-5zile daca procedura 

se desfasora prin 
mijloace electronice 

 Termenul limita depunere solicitari de participare (Etapa I) 
 Nominalizare comisie de evaluare (expertii cooptati, dupa caz) 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 Evaluarea solicitarilor de participare depuse: 

- Raport intermediar (raport specialitate, dupa caz) 
- Solicitare documente ofertantului clasat pe primul loc. 

5 zile  Informare candidati rezultat etapa de selectie 

  Invitaţia de participare la etapa a doua 

Min. 10 zile  Termenul limita depunere oferte (Etapa II) 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 Evaluarea ofertelor depuse: 

- Raportul procedurii (raport specialitate, dupa caz) 

max 5 zile de la 

emiterea deciziilor 
respective 

 Informarea fiecare ofertantilor cu privire la deciziile luate în ceea ce 
privește rezultatul procedurii 

10 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este peste pragurile 
specificate la art.12 
 
5 zile incepand cu ziua 

urmatoare comunicarii 
deciziei pentru 
contractele a caror 
valoare estimata este 
sub pragurile 
specificate la art.12   

 semnarea contractului 

3 etapa postatribuire 
contract de achiziţie 
sectorial/acord-cadru, 
respectiv executarea şi 
monitorizarea 
implementării 
contractului de achiziţie 
sectorial/acordului-
cadru. 

Incepe la momentul 
intrarii in vigoare a 
contractului sectorial  

 analiza obţinerii beneficiilor pentru entităţile contractante, aşa 
cum sunt acestea identificate în etapa de planificare/pregătire a 
procedurii în cadrul strategiei de contractare 

 Analiza la nivel de entitate contractanta a performantei 
contractorului 

 Concluzii rezultate din procesul de achizitie derulat 

30 zile  Anunt de atribuire  

  5 ani  Dosarul achizitiei publice – 5 ani 
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Termene şi etape ale procedurii simplificata 
Procedura simplificata, in cazul in care, in conformitate cu Legea 99/2016 cu completarile si 
modificarile ulterioare, valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute 
la art 12 alin 2, si anume: 

- 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii; 
- 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; 

Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

1 etapa de 
planificare/pregătire, 
inclusiv consultarea pieţei 

Înainte de iniţierea 
procedurii de atribuire 
a contractului 
sectorial  pana la 
transmiterea 
Documentatiei de 
atribuire in SEAP 

 Identificare necesitati 
 Elaborare referate de necesitate 
 Estimare valoare 
 Obiectul achizitiei se pune in corespondenţă cu 

codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact 
 Alegere modalitate de achizitie 
 Consultarea pietei (optional, in cazul in care se doreste 

achizitionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat 
de complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din 
domenii cu un rapid progres tehnologic): 
- publicare anunt privind consultarea (in SEAP precum si 

prin orice alte mijloace) 
- primire si analizare opinii, sugestii sau recomandari 
- intalniri cu persoanele/organizatiile  care si-au exprimat 

interesul 
- publicare in SEAP a rezultatului procesului de 

consultare 
 Analiza si impartire pe loturi, daca este cazul 
 Elaborare strategia de contractare presupune prezentarea 

si justificarea: 
- relatiei dintre obiectul, constrângerile asociate şi 

complexitatea contractului si resursele disponibile la 
nivel de entitate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie sectorială 

- procedurii de atribuire aleasa, a modalitatilor de atribuire 
a contractului sectorial asociate, dacă este cazul; 

- tipul de contract propus şi modalitatea de implementare 
a acestuia 

- mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea 
riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a 
acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea 
sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale 

- justificările privind determinarea valorii estimate a 
contractului, precum şi orice alte elemente legate de 
obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă 
şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul 
sectorului administraţiei publice în care activează 
entitatea contractantă 

- justificările privind alegerea procedurii de atribuire şi, 
după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile 
legii, criterii de calificare privind capacitatea şi, după 
caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii 
de evaluare utilizaţi; 

- obiectivul din strategia locală/regională/naţională de 
dezvoltare la a cărui realizare contribuie 
contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul; 

- orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea 
necesităţii entităţii contractante 

 Elaborare documentatie de atribuire: 
a) fisa de date a achiziţiei: 
- cerinte DUAE 
- criteriile de calificare si selectie (daca procedura e 

organizata in 2 etape), 
- informatii privind garanţia de participare,  
- structura propunerii tehnice şi financiare,  
- criteriul de atribuire  
- completarea fisei de date 
b) caiet de sarcini sau document descriptiv 
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

- stabilirea specificatiilor tehnice 
c) clauze contractuale obligatorii;  
d) formulare şi modele de documente 
 

 Documente suport documentatie de atribuire: 
a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante, respectiv cele cu putere de 
reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare 
achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora;  
b) strategia de contractare(elaborata in faza de 
planificare/pregatire). 
 

 Aprobarea documentatiei de atribuire, inclusiv a 
documentelor  suport si a strategei de contractare 

2 etapa de organizare a 
procedurii şi atribuirea 
contractului de achiziţie 
sectorial/acordului-cadru 

PROCEDURA ORGANIZATA IN 1 ETAPA 

10 zile lucratoare 
(14 zile ) 

 

 Transmiterea documentaţiei de atribuire si a documentelor 
suport în SEAP 
 

 Evaluarea documentaţiilor de atribuire de catre ANAP: 
- informare neconformitati daca e cazul; 

acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire. 

3 zile lucratoare Transmitere catre SEAP a anuntului de participare in vederea 
aprobarii de catre ANAP;  

max 15 zile In cazul respingerii documentatiilor de atribuire de catre ANAP, 
Entitatea contractanta reposteaza in SEAP documentatia 
remediate; 

3 zile lucratoare ANAP Transmitere accept de publicare catre SEAP a anuntului 
de participare pentru documentatiile repostate SEAP in urma 
remedierii; 

1 zi lucratoare ANAP verifica anuntul si in urma acceptului de publicare 
transmite catre SEAP anuntul spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene; 

2 zile lucratoare SEAP publica anunţul de la primirea acceptului de publicare 
emis de către ANAP; 

3 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de 
solicitări din partea 

unui operator 
economic 

Raspuns eventuale solicitari de clarificari; 

15 zile în cazul în care 

se are în vedere 
atribuirea unui 

contract de achiziţie 
publică de lucrări.   

 
10 zile, în cazul în 

care se are în vedere 
atribuirea unui 

contract de achiziţie 
publică de servicii sau 

produse 

 Termenul limita depunere ofertelor; 
 

 Nominalizare comisie de evaluare (expertii cooptati, dupa 
caz); 

 

 
25 zile 

 Sedinta pentru deschiderea ofertelor; 
 

 Evaluarea ofertelor si atribuirea contractelor: 
- Raport procedura (raport specialitate, dupa caz); 

 Solicitare documente ofertantului clasat pe primul loc. 

max 5 zile de la 

emiterea deciziilor 
respective 

Informarea fiecare ofertantilor cu privire la deciziile luate în 
ceea ce privește rezultatul procedurii; 

10 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 

semnarea contractului; 
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

caror valoare estimata 
este peste pragurile 
specificate la art.12 
 
5 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este sub pragurile 
specificate la art.12   

PROCEDURA ORGANIZATA IN 2 ETAPE   

10 zile lucratoare 
(14 zile ) 

 

 Transmiterea documentaţiei de atribuire si a documentelor 
suport în SEAP 
 

 Evaluarea documentaţiilor de atribuire de catre ANAP: 
- informare neconformitati daca e cazul 

 acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire 

3 zile lucratoare Transmitere catre SEAP a anuntului de participare in vederea 
aprobarii de catre ANAP  

max 15 zile In cazul respingerii documentatiilor de atribuire de catre ANAP, 
Entitatea contractanta reposteaza in SEAP documentatia 
remediata 

3 zile lucratoare ANAP Transmitere accept de publicare catre SEAP a anuntului 
de participare pentru documentatiile repostate SEAP in urma 
remedierii 

1 zi lucratoare ANAP verifica anuntul si in urma acceptului de publicare 
transmite catre SEAP anuntul spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene  

2 zile lucratoare SEAP publica anunţul de la primirea acceptului de publicare 
emis de către ANAP 

3 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de 
solicitări din partea 

unui operator 
economic 

Raspuns eventuale solicitari de clarificari 

15 zile în cazul în care 

se are în vedere 
atribuirea unui 

contract de achiziţie 
publică de lucrări.   

 
10 zile, în cazul în 

care se are în vedere 
atribuirea unui 

contract de achiziţie 
publică de servicii sau 

produse 

 Termenul limita depunere solicitari de participare (Etapa I) 
 

 Nominalizare comisie de evaluare (expertii cooptati, dupa 
caz) 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 

 Evaluarea solicitarilor de participare depuse: 
- Raport intermediar (raport specialitate, dupa caz) 

5 zile  Informare candidati rezultat etapa de selectie 

 Invitaţia de participare la etapa a doua ( pentru mai multe 
etape se multiplica termenele de mai jos) 

Min. 10 zile  Termenul limita depunere oferte (Etapa II) 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 Evaluarea ofertelor depuse: 

- Raportul procedurii (raport specialitate, dupa caz 

max 5 zile de la 

emiterea deciziilor 
respective 

Informarea fiecare ofertantilor cu privire la deciziile luate în 
ceea ce privește rezultatul procedurii 

10 zile incepand cu semnarea contractului dupa parcurgerea etapei sau etapelor de 
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este peste pragurile 
specificate la art.12 
 
5 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este sub pragurile 
specificate la art.12   

mai sus 

3 etapa postatribuire 
contract de achiziţie 
sectorial/acord-cadru, 
respectiv executarea şi 
monitorizarea 
implementării contractului 
de achiziţie 
sectorial/acordului-cadru. 

Incepe la momentul 
intrarii in vigoare a 
contractului sectorial  

 analiza obţinerii beneficiilor pentru entităţile 
contractante, aşa cum sunt acestea identificate în 
etapa de planificare/pregătire a procedurii în cadrul 
strategiei de contractare 

 Analiza la nivel de entitate contractanta a performantei 
contractorului 

 Concluzii rezultate din procesul de achizitie derulat 

30 zile  Anunt de atribuire  

  5 ani  Dosarul achizitiei publice – 5 ani 

 
 

13.5.4 Licitatie deschisa / restransa 

In cadrul procesului de achizitii e necesar sa fie create condiţii egale atat pentru companiile 
nationale cat si pentru cele internationale care vor prezenta oferte. In acest sens ar trebui să fie 
prevăzut suficient timp pentru pregătirea şi traducerea in limba romană de catre companiile 
internationale a documentatiei de atribuire si a propunerii de oferta. 

Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

1 etapa de 
planificare/pregătire, 
inclusiv consultarea pieţei 

Înainte de iniţierea 
procedurii de atribuire 
a contractului 
sectorial  pana la 
transmiterea 
Documentatiei de 
atribuire in SEAP 

 Identificare necesitati 
 Elaborare referate de necesitate 
 Estimare valoare 
 Obiectul achizitiei se pune in corespondenţă cu 

codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact 
 Alegere modalitate de achizitie 
 Consultarea pietei (optional, in cazul in care se doreste 

achizitionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat 
de complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din 
domenii cu un rapid progres tehnologic): 
- publicare anunt privind consultarea (in SEAP precum si 

prin orice alte mijloace) 
- primire si analizare opinii, sugestii sau recomandari 
- intalniri cu persoanele/organizatiile  care si-au exprimat 

interesul 
- publicare in SEAP a rezultatului procesului de 

consultare 
 Analiza si impartire pe loturi, daca este cazul 
 Elaborare strategia de contractare presupune  prezentarea 

si justificarea: 
- relatiei dintre obiectul, constrângerile asociate şi 

complexitatea contractului si resursele disponibile la 
nivel de entitate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie sectorială 

- procedurii de atribuire aleasa, a modalitatilor de atribuire 
a contractului sectorial asociate, dacă este cazul; 

- tipul de contract propus şi modalitatea de implementare 
a acestuia 

- mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea 
riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a 
acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea 



 

 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA 

TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
Pag. 1079 / 1110 

Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale 
- justificările privind determinarea valorii estimate a 

contractului, precum şi orice alte elemente legate de 
obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă 
şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul 
sectorului administraţiei publice în care activează 
entitatea contractantă 

- justificările privind alegerea procedurii de atribuire şi, 
după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile 
legii, criterii de calificare privind capacitatea şi, după 
caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii 
de evaluare utilizaţi; 

- obiectivul din strategia locală/regională/naţională de 
dezvoltare la a cărui realizare contribuie 
contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul; 

- orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea 
necesităţii entităţii contractante 

 Elaborare documentatie de atribuire: 
a) fisa de date a achiziţiei: 
- cerinte DUAE 
- criteriile de calificare si selectie, 
- informatii privind garanţia de participare,  
- structura propunerii tehnice şi financiare,  
- criteriul de atribuire  
- completarea fisei de date 
b) caiet de sarcini sau document descriptiv 
- stabilirea specificatiilor tehnice 
c) clauze contractuale obligatorii;  
d) formulare şi modele de documente 
 

 Documente suport documentatie de atribuire: 
a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante, respectiv cele cu putere de 
reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare 
achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora;  
b) strategia de contractare(elaborata in faza de 
planificare/pregatire). 

 Aprobarea documentatiei de atribuire, inclusiv a 
documentelor  suport si a strategei de contractare 

2 etapa de organizare a 
procedurii şi atribuirea 
contractului de achiziţie 
sectorial/acordului-cadru 

10 zile lucratoare 
(14 zile ) 

 Transmiterea documentaţiei de atribuire si a documentelor 
suport în SEAP 
 

 Evaluarea documentaţiilor de atribuire de catre ANAP: 
- informare neconformitati daca e cazul 
- acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire 

3 zile lucratoare  Transmitere catre SEAP a anuntului de participare in 
vederea aprobarii de catre ANAP  

max 15 zile  In cazul respingerii documentatiilor de atribuire de catre 
ANAP, Entitatea contractanta reposteaza in SEAP 
documentatia remediata 

3 zile lucratoare  ANAP Transmitere accept de publicare catre SEAP a 
anuntului de participare pentru documentatiile repostate 
SEAP in urma remedierii 

1 zi lucratoare  ANAP verifica anuntul si in urma acceptului de publicare 
transmite catre SEAP anuntul spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene  

2 zile lucratoare  SEAP publica anunţul de la primirea acceptului de publicare 
emis de către ANAP 

3 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de 
solicitări din partea 

unui operator 
economic 

 Raspuns eventuale solicitari de clarificari 

15 zile – 30 zile 
-5zile daca procedura 

 Termenul limita depunere solicitari de participare (Etapa I) 
 Nominalizare comisie de evaluare (expertii cooptati, dupa 
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Nr.crt ETAPA TERMENE ACTIUNI 

se desfasora prin 
mijloace electronice 

caz) 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 Evaluarea solicitarilor de participare depuse: 

- Raport intermediar (raport specialitate, dupa caz) 
- Solicitare documente ofertantului clasat pe primul loc. 

5 zile  Informare candidati rezultat etapa de selectie 
 

  Invitaţia de participare la etapa a doua 

Min. 10 zile  Termenul limita depunere oferte (Etapa II) 
 

25 zile  Sedinta de deschidere 
 

 Evaluarea ofertelor depuse: 
- Raportul procedurii (raport specialitate, dupa caz) 

max 5 zile de la 

emiterea deciziilor 
respective 

 Informarea fiecare ofertantilor cu privire la deciziile luate în 
ceea ce privește rezultatul procedurii 

10 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este peste pragurile 
specificate la art.12 
 
5 zile incepand cu 

ziua urmatoare 
comunicarii deciziei 
pentru contractele a 
caror valoare estimata 
este sub pragurile 
specificate la art.12   

 semnarea contractului 

3 etapa postatribuire 
contract de achiziţie 
sectorial/acord-cadru, 
respectiv executarea şi 
monitorizarea 
implementării contractului 
de achiziţie 
sectorial/acordului-cadru. 

Incepe la momentul 
intrarii in vigoare a 
contractului sectorial  

 analiza obţinerii beneficiilor pentru entităţile 
contractante, aşa cum sunt acestea identificate în 
etapa de planificare/pregătire a procedurii în cadrul 
strategiei de contractare 

 Analiza la nivel de entitate contractanta a performantei 
contractorului 

 Concluzii rezultate din procesul de achizitie derulat 

30 zile  Anunt de atribuire  

  5 ani  Dosarul achizitiei publice – 5 ani 

 
Atribuirea contractelor in cadrul perioadei de eligibilitate (inainte ca fondurile UE sa nu mai poata fi 
accesate) este esenţială. Procedurile de achizitii ar trebui să fie corecte si transparente pentru a 
limita, sau chiar elimina, posibilitatea de contestatii din partea ofertanţilor, solutia optima in acest 
sens fiind atribuirea contractelor prin licitaţie deschisă. Astfel, in mod special in cazul contractelor 
de lucrări, avand in vedere valoarea mare anticipata a acestora, si pentru o maxima transparenta 
in aplicarea procedurilor de achizitii si diminuarea numarului de contestatii este recomandabila 
procedura de licitatie deschisă. Costul contractului prezinta deosebita importanta in cazul tuturor 
contractelor. Companiile mari si cu experienta e puţin probabil sa participe la o licitaţie atunci cand 
aceasta are o valoare redusa, in cazul cand participarea se va limita doar la companii mici e foarte 
probabil ca acestea sa nu detina suficienta experienta in executie. 
In cadrul acestui proiect trebuie luat in considerare dimensionarea optima a perioadelor necesare 
pentru intocmirea ofertelor, pentru a favoriza obtinerea unor oferte adecvate si a acorda suficient 
timp ofertantilor internationali de a efectua traducerile necesare ofertarii cat si a transmiterii la 
termen al documentatiei de oferta. 
 

13.5.5 Consideratii privind evaluarea ofertelor 
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Acceptarea sau respingerea unei oferte are loc in principal in functie de 
conformarea/neconformarea ofertantului la conditiile de calificare si instrucţiunile pentru ofertanţi şi 
depunerea garanţiei de participare la licitaţie. Unul din cele mai directe moduri de a accelera 
procedura de atribuire a unui contract este claritatea informatiilor si datelor, a specificatiilor din 
caietul de sarcini si a clauzelor contractuale, astfel incat ofertantii sa nu fie obligati să facă 
presupuneri pentru a determina preţul ofertei lor. 
Perioada de evaluare a ofertelor este de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor (cf. art.227, 
alin.3  din Legea 99 / 2016). Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi această 
perioadă. Intervale de timp suplimentare prevazute pentru evaluarea propunerilor ofertantilor ar 
putea conduce la economii importante de timp pentru Entitatea Contractanta şi poate evita multe 
probleme contractuale, in comparatie cu o procedură de licitaţie desfăşurata in perioada minimă 
permisă de lege.  
Singurul mod in care Entitatea contractanta se poate asigura că evaluarea se va desfasura in 
termene acceptabile de timp este de a utiliza documentatii de atribuire complete si clare şi o 
licitatie corecta, in combinatie cu un proces de achizitii transparent şi criterii clare si relevante de 
evaluare a ofertelor.  
Pentru etapa de evaluare a ofertelor, trebuie elaborate matrici de evaluare a ofertelor insotite de 
instructiuni clare privind modul de aplicare al criteriului de atribuire.
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13.6 STRATEGIA DE ACHIZITII PROPUSA 

 

13.6.1 Consideratii Generale 

Scopul Strategiei de Achizitii este: 

 Sa recomande cele mai adecvate conditii contractuale si abordarea procedurilor de achizitii pentru 
fiecare contract; 

 Sa propuna o strategie de achizitii publice si un plan de implementare, in baza investitiilor care fac 
obiectul Studiului de Fezabilitate; 

 Sa pregateasca un plan de achizitii, astfel incat proiectul sa fie implementat intr-un interval de timp 
adecvat (tinand cont de calendarul de timp aferent perioadei de programare 2014 – 2020) si in 
mod eficient. 

 
Strategia de achizitii propusa este adaptata celor mai bune practici in domeniu, ramanand totusi 
suficient de flexibila pentru a raspunde eventualelor modificari legislative interne si comunitare. 
Recomandarile strategiei se bazeaza pe urmatoarele criterii: 

 Gruparea diverselor componente ale proiectului in cea mai buna maniera, conform normelor 
nationale privind achizitiile publice cat si a normelor CE; 

 Sa constituie un instrument prin care sa se obtina transparenta totala in toate etapele achizitiilor 
conform regulamntelor legislative nationale si europene. 

 Sa contina recomandari ale standardelor nationale si europene in specificatiile tehnice si 
formularele documentatiilor de atribuire a contractelor. 

 Crearea de premise pentru selectia contractantilor adecvati din punct de vedere al calificarii si 
competentei. 

 
In urma dimensionarii investitiilor propuse pentru implementare s-a stabilit gruparea acestora in 
contracte de executie lucrari vizand construirea unor obiective interdependente functional ale 
sistemului centralizat de apa/canalizare. Strategia propusa de achizitii a luat in considerare  
conexarea fazata a acestor obiective in asa fel incat finalizarea contractelor de lucrari sa fie 
grupata pe caracteristicile si in ordinea importantei componentelor sistemului de distributie 
centralizat de apa si a sistemului de canalizare in asa fel incat sa se asigure controlul si 
posibilitatea verificarilor necesare pentru punerea in functiune.  Atribuirea contractelor a fost 
planificata in timp secvential in asa fel incat sa se asigure aceasta conditionare si de asemenea 
avand in vedere evitarea pe cat posibil a lunilor de iarna cand, datorita conditiilor defavorabile, 
contractorii nu pot executa lucrari. 
De asemenea dinamica completarii legislatiei (legislatia tertiara) privind achizitiile publice 
reprezinta un factor decisiv in extinderea termenelor, luand in considerare faptul ca ofertantii nu 
vor fii deplin familiarizati cu noul pachet legislativ si modul de intocmire al ofertelor si de defasurare 
al procedurilor de atribuire (de ex. completare DUAE). Pentru derularea procedurii de atribuire, s-a 
luat in considerare prevederile art. 227 alin 3 din Legea nr.99/2016 si anume Entitatea 
Contractanta. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, Entitatea Contractanta poate prelungi 
termenul maximum de desemnare a ofertei castigatoare - aceasta perioada a fost extinsa de la 25 
de zile, estimata la cca. 5 luni reprezentand media termenului de atribuire rezultat din analiza 
atribuirii contractelor de executie lucrari publicate in SEAP care au fost finantate prin POS Mediu. 
Prin similitudine aceelasi procedeu se va aplica si contractelor de servicii, termenele minime nu 
pot fi utilizate datorita multitudinii factorilor ce intervin pe parcursul derularii procedurilor de 
atribuire (ex. numar mare de clarificari datorita participarii asocierilor neomogene de operatori 
economici, respingerea ANAP a documentatiei de achizitie datorita unor neconformitati cu 
procedurile actualizate avand in vedere recenta intrarea in vigoare a noului pachet legislativ privind 
achizitiile publice,etc.)  
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Avand in vedere prevederile Strategie Nationale privind Achizitiile Publice referitor la 
documentaţiilor standardizate contractele de achiziţie de lucrări publice au fost planificate avand in 
vedere conditiile contractuale aferente conditiilor de contract internationale tip FIDIC Galben 
respectiv FIDIC Roşu. 
Astfel, procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru „proiectare şi 
execuţie de staţie de tratare a apei / staţie de epurare de ape reziduale‖ acestea avand 
proiectarea asigurată de Antreprenor au fost asociate clauze contractuale ce vor fi  armonizate cu 
conditiile de contract internationale tip FIDIC Galben, iar pentru „execuţie de reţele de canalizare şi 
reţele de alimentare cu apă‖ aferente contractelor de lucrări cu proiectarea asigurata de Beneficiar, 
clauzele contractuale vor fi  armonizate cu conditiile de contract internationale tip FIDIC Roşu 
 

13.6.2 Criterii de Grupare a licitatiilor 

Au fost analizate alternativele de grupare a licitatiilor pentru lucrari, servicii si respectiv produse, 
avand in vedere: 

 Constrangerile de timp; 

 Natura achizitiilor; 

 Marimea contractelor (valoarea si numarul contractelor/loturilor); 

 Pozitia amplasamentelor; 

 Constrangerile tehnice. 
 
Un factor care influenteaza gruparea licitatiilor este cerinta ca un contract sa nu fie fragmentat cu 
scopul de a evita o procedura de achizitii. 
In scopul reducerii costurilor administrative ale Entitatii Contractante este de preferat achizitia unor 
contracte de valoare mai mare. 
Pentru lucrarile de executie, atribuirea contractelor sectoriale de achizitie publica este preferabil sa 
faca obiectul procedurilor de atribuire licitatii deschise, pentru transparenta si cooptarea unui 
numar mai mare de ofertanti. 
Trebuie prevazute rezerve pentru cheltuieli diverse si neprevazute (pentru evenimente 
imprevizibile care pot conduce la reproiectarea lucrarilor) in estimarile de cost ale investitiei. 
Este recomandabila separarea cerintelor, in mod specific, pe locatii, atat din motive logistice cat si 
de supervizare. Lucrarile pot fi grupate pe loturi. Operatorii economici pot face oferte pentru unul 
sau mai multe loturi. Nu este recomandabil un singur contract de lucrari (exista riscul de a bloca 
intreaga implementare in caz de esec). 
Experienţa Contractorilor pe piata romaneasca este de asemenea importantă, precum si 
cunoasterea legislatiei naţionale şi locale si modul de aplicare a acesteia. 
Contractele pentru lucrari se vor distinge in ―Contracte pentru Executie lucrari‖ si ―Contracte pentru 
Proiectare si Executie lucrari‖. Contractele de servicii vor trebui sa se distinga in ―Servicii de 
imbunatatirea capacitatii institutionale‖, ―Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea 
Lucrarilor‖, „Servicii de publicitate a proiectului‖ si „Servicii pentru auditul proiectului‖. 
Ca strategie de achizitii se propun urmatoarele tipuri de contracte: 

 contract sectorial de executie lucrari; 

 contract sectorial de proiectare si executie lucrari 

 contract sectorial de servicii; 

 contract sectorial de produse. 
 
Documentatiile de Atribuire pentru contractele de lucrari vor fi pregatite in conformitate cu 
Documentatiile standard pregatite si publicate de catre ANAP, conform Strategiei naţionale în 
domeniul achiziţiilor publice in 27.10.2015, iar procedurile de atribuire vor fi licitatii deschise 
internationale. Conditiile contractuale utilizate vor fi elaborate respectand instructiunile ANAP, 
armonizate cu conditiile de contract FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti).  
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Contractele de asigurare a serviciilor din cadrul acestui proiect vor fi de tipul Contracte de servicii 
(Asistenta tehnica pentru managementul proiectului/supervizare, servicii de audit)..  

 Contract tip ―Proiectare si executie lucrari‖ vs. Contract ―executie lucrari‖ 13.6.2.1

Pentru a facilita selectarea optiunii celei mai adecvate de contract pentru lucrarile aferente 
proiectului, se vor compara in continuare tipurile de contract "Proiectare si executie lucrari " cu 
contractul "Executie lucrari": 
Tipul de contract „Proiectare si executie lucrari” 
In cazul unui astfel de contract, Contractorului ii revine responsabilitatea de a pregăti proiectul 
tehnic şi detaliile de executie pe baza cerinţelor Autoritatii Contractante din caietul de sarcini şi de 
a executa lucrările. 
Pregatirea proiectului include si verificarea tehnică a acestuia, de către specialişti autorizaţi, 
precum şi elaborarea de documentatii pentru obţinerea avizelor si acordurilor legale, inclusiv 
pentru autorizarea executării lucrărilor. Contractorul ar putea incepe pregătirea dosarelor pentru 
obţinerea acordurilor şi a avizelor inca din primele etape ale contractului său, pe baza studiului de 
fezabilitate, dar demararea efectivă a execuţiei lucrarilor va fi posibilă numai după ce verificarea 
tehnica a documentatiei este terminata, iar autorizatia de construire este obţinută. 
Forma de contract "Proiectare si executie lucrari" este de obicei utilizata pentru investitii complexe, 
cu multiple interfete, pentru care Entitatea contractantă e posibil sa nu detina suficiente resurse 
pentru gestionarea separata a proiectarii si executiei. 
Aceste contracte corespund de regula, proiectelor de valoare mare, in care contractorul este plătit 
pe baza de preţ fix sau forfetar (tip lump sum). Daca Entitatea contractanta decide adoptarea unui 
asemenea tip de contract responsabilitatea pentru proiectare si executie va fi transferata 
Contractorului. Acesta va putea utiliza experienta si cunostintele sale pentru a satisface cerintele 
caietului de sarcini intr-un mod mai eficient decat ceea ce s-ar putea obtine daca Entitatea 
contractanta ar opta pentru contracte separate de proiectare si respectiv executie lucrari. 
Un contract de proiectare si executie poate aduce totodata economii semnificative pentru Entitatea 
Contractanta atat pe durata procedurilor de achizitie a contractului cat si in faza de executie a 
lucrarilor. 
Alocarea responsabilitatii de proiectare Constructorului are, de asemenea, avantajul semnificativ 
ca nu mai este necesara o interfata in plus intre proiectant si executant la Entitatea Contractanta. 
Timpul necesar pentru a pregăti documentatiile de atribuire pentru atribuirea acestui tip de contract 
este mai scurt decat in cazul proiectarii in cadrul unui contract separat, ceea ce poate conduce la 
economii de timp pentru derularea procedurii de achizitie şi atribuirea contractului, constituind un 
criteriu important pentru selectia procedurii de achiziţii publice de către beneficiar. 
Un dezavantaj al acestui tip de contract este acela ca in procesul de achizitie este mai dificil de 
evaluat o propunere de ofertă pentru proiectare si executie de lucrari, evaluarea fiind 
consumatoare de timp şi necesitand o expertiză specializata a evaluatorilor. Gestionarea 
contractului e de asemenea mai complicata.  
Un alt dezavantaj important este si acela ca Beneficiarul are doar un control limitat asupra 
parametrilor proiectului pe durata derularii contractului. Totusi acest ultim dezavantaj poate fi 
atenuat daca exista o definire foarte clara a cerintelor angajatorului in cadrul caietului de sarcini. 
Contractele de tip proiectare si executie sunt mai potrivite pentru investitii in care domina elemente 
complexe mecanice/electrice si de constructii inclusiv proiectarea acestora. 
Intrucat contractorul devine responsabil pentru proiectare, documentele de licitaţie pentru 
atribuirea unor astfel de contracte in general nu includ liste de cantitati de lucrari, plata 
contractorilor facandu-se pe baza de activităţi realizate. 
In plus fata de costurile de proiectare, pretul ofertantului va acoperi si riscul de eroare privind 
estimarea cantităţilor si lucrarilor necesare pentru realizarea proiectului. 
De aceea preţul unei oferte de proiectare si executie va fi mai mare decat daca Entitatea 
contractanta ar opta pentru contracte separate de proiectare si respectiv executie de lucrari. 
Contractul de tip „Executie lucrari” 
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In cazul optiunii de realizare a investitiilor prin contract(e) de tip „Executie lucrari‖ Entitatea 
Contractanta trebuie sa aiba in vedere ca pentru inceput va trebui sa achizitioneze un contract de 
Proiectare si apoi un alt contract separat de „Executie lucrări‖. 
Proiectantul va elabora proiectul tehnic, precum şi dosarele pentru avize si acorduri, asigurand 
verificarea tehnică a proiectului de către specialişti tehnici de specialitate autorizaţi si va pregati 
documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari.  
După ce se obţine autorizatia de construire, Beneficiarul poate incepe procedura de achiziţie 
pentru Contractul de Executie a lucrarilor (autorizatia de construire e indicat sa se obtina inainte de 
lansarea licitatiei deoarece eliberarea autorizatiei poate fi conditionata de unele devieri de utilitati/ 
imbunatiri ale proiectului care pot afecta bugetul estimat al proiectului). 
In Documentatia de atribuire, Proiectantul trebuie să precizeze exact care sunt cerinţele Autoritatii 
Contractante elaborand specificaţii tehnice clare pentru executia constructiilor. 
Contractul de executie lucrari de obicei se aplica pentru proiecte in care soluţiile tehnice pot fi 
precis definite, exista un proiect tehnic verificat si aprobat, si exista suficient timp pentru ca 
autorizatia de construire sa fie obtinuta inainte de licitatie. 
Un contract tip "Executie lucrari" este, de obicei utilizat pentru implementarea proiectelor standard, 
cu un grad ridicat de repetabilitate a soluţiilor tehnice. 
Executia lucrarilor trebuie sa corespunda proiectului tehnic şi detaliilor de executie aprobate de 
Entitatea contractanta. 
Lucrarile care se realizeaza de catre contractor sunt verificate prin măsurarea cantităţilor 
executate, care se compara cu cele prevăzute in caietul de sarcini. In acest caz, Autoritate 
Contractanta devine responsabila pentru acuratetea proiectarii lucrarilor si estimarea cantitatilor de 
lucrari din faza premergatoare executiei, detinand un control permanent asupra caracteristicilor 
proiectului, costurilor şi materialor care trebuie introduse in lucrari. In faza de ofertare Operatorului 
economic i se cere sa-si prezinte oferta pe baza unor liste cu cantitati de lucrari, iar daca acestea 
sunt clar definite, Entitatea contractanta le poate evalua si compara pe baze clare si echitabile, 
astfel reducandu-se riscul de contestatii. 
Principalul dezavantaj este riscul unor posibile costuri suplimentare pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, cauzate de erori de dimensionare a proiectului, planificarea executiei sau estimarea 
costurilor. In asemenea cazuri cantitatile sau cheltuielile suplimentare pot fi considerate cheltuieli 
neeligibile. 
In cazul acestui tip de contract perioada pana la finalizarea lucrarilor este posibil să fie mai lunga, 
deoarece este necesar un numar mai mare de proceduri de achiziţii publice, iar demararea 
procedurii de achiziţii pentru executia de lucrări este conditionata de finalizarea contractului de 
proiectare şi obtinerea autorizaţiei de execuţie. 
In tabelul care urmeaza se prezinta comparativ avantajele si dezavantajele celor 2 tipuri de 
contracte de lucrari: Contract de tip Proiectare si executie vs. Contract de tip Executie lucrari. 
 

Conditii de contract Tip de contract „Proiectare si executie‖ Tip de contract „Executie de 
lucrari‖ 

Caracteristici cheie  Contractorul e si proiectant si 
Executant.  
Contract cu pret fix sau cu plata 
forfetara. 

Entitatea Contractanta e 
responsabila pentru 
proiectare. 
Plata potrivit progresului 
lucrarilor si pe baza de 
masuratori de cantitati 
executate. 

Beneficii /puncte tari Contractorul preia complet riscurile. 
Se pot obtine garantii privind 
performanta lucrarilor executate. 
Desi in general preturile de oferta sunt 
mai ridicate ale ofertelor in cazul 
impreciziei in cerintele angajatorui, 

Entitatea Contractanta are 
control asupra proiectului final. 
Oferta cu pret mai scazut. 
Riscul mai scazut al 
Contractorului poate inmulti 
numarul ofertelor. 
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Conditii de contract Tip de contract „Proiectare si executie‖ Tip de contract „Executie de 
lucrari‖ 

exista insa si un potential de reducere 
a pretului contractului datorita 
variantelor alternative de proiectare de 
care dispune contractorul. 
Mai putine documente pentru 
evaluarea cererilor de plata.  
Mai mare siguranta privind 
nemodificarea costului lucrarilor. 
Posibilitate de achizitie mai timpurie. 

O evaluare a ofertelor mai 
usora. 
Se pot face mai usor economii 
la licitatie pentru a se acoperi 
eventualele depasiri de costuri 
in executie. 
Orice modificare contractuala 
sau de cantitati poate fi 
evaluata relativ usor. 

Riscuri/puncte slabe Preturi mai ridicate in general ale 
ofertelor, pentru acoperirea riscurilor 
contractului. 
Entitatea contractanta are control 
limitat asupra proiectului final. 
Evaluarea ofertelor e dificila si 
consumatoare de timp. 
Un numar redus de contractori cu 
experienta necesara pentru a depune 
oferte. 
In lipsa Cerintelor Angajatorului intr-o 
forma bine definita, poate provoca 
dificultati de evaluare a ofertelor. 

Entitatea Contractanta are 
responsabilitate proiectarii. 
Mai mare povara 
administrativa pentru 
gestionarea contractului, 
asociata cu remasurarea 
lucrarilor. 
Entitatea Contractanta e 
responsabila de riscurile 
executiei. 
Exista riscul de depasire a 
costurilor in perioada 
executiei. 
Licitatie mai tarzie (numai 
dupa proiectare, cverificare 
tehnica, autorizarea 
executiei). 
In cazul montarii unor 
echipamente mecanice este 
dificil de finalizat proiectul 
tehnic al partii de constructii 
fara a sti caracteristicile 
exacte ale echipamentelor 
care se monteaza. 

Toate contractele (executie lucrari, asigurare servicii si produse) vor fi incheiate in urma unor 
poceduri de achizitie publica, aplicate in conformitate cu regulile si specificul fiecarui contract. 
Conform art. 82 alin.(1), din Legea nr.99/2016, procedurile de atribuire a contractului de achizitie 
publica sunt: 
a) licitația deschisă; 
b) licitația restrânsă; 
c) negocierea competitivă; 
d) dialogul competitiv; 
e) parteneriatul pentru inovare; 
f) negocierea fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare; 
g) concursul de soluții; 
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; 
i) procedura simplificată.  
 
Conform legislatiei in vigoare, procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa sunt procedurile 
standard utilizate in cadrul proiectelor cu finantare europeana prin care se desemneaza oferta 
castigatoare. Totusi, prin exceptie si numai in circumstantele specific prevazute in legislatie, 
Entitatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute. 
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Totodata, in conformitate cu prevederile legislative, procedura de achizitie „licitatie restransa‖ va fi 
aplicata de Entitatea Contractanta doar in cazul unei concurente generale (din experienta) mai 
mari intre operatorii economici (de obicei, mai mult de 8 ofertanti).  

 Marimea contractelor 13.6.2.2

Numarul si marimea contractelor sunt determinate de valoarea si amploarea investitiilor. Daca un 
contract e divizat in loturi, marimea contractului va fi suma valorilor estimate a loturilor. 

 Valoarea contractelor 13.6.2.3

Valoarea contractelor trebuie dimensionata astfel incat fie atractiva pentru contractori. 
Pe de alta parte gestionarea contractului nu trebuie să suprasolicite Entitatea Contractanta sau 
Contractorul din punct de vedere al resurselolor alocate (cu cat un contract e mai mare cu atat el 
necesita resurse mai mari pentru a-l gestiona).  
Impartind contractele in multe loturi mici vor fi necesare mai multe resurse pentru gestionarea 
acestora, atat la Unitatea de implementare a Proiectului cat si la AM si DRI. In cazul unui contract 
mai mare divizat in loturi, unii constructori pot fi angajati ca si sub-contractori ai unui Antreprenor 
principal, facilitand cunoasterea si respectarea legislatiei nationale, forta de munca locala, oferind 
date privind resursele din zona, etc. Pe de alta parte constructorii locali au posibilitatea sa 
acumuleze experienta lucrand alaturi de antreprenori mai mari si sa creasca in viitor. 
Un singur contract de lucrări mai mare ar avea avantajul ca ar reduce efortul administrativ in cadrul 
UIP pentru gestionarea contractelor, dar riscul implementarii investitiilor in cadrul unui singur astfel 
de contract este considerabil (esecul contractului sau depasirea termenelor contractuale pot 
conduce la blocarea intregului proiect). 

13.6.3 Potentialul companiilor nationale de constructii  

In functie de experienta in executia lucrarilor propuse prin acest proiect si de capacitatea de a 
executa lucrari de aceasta anvergura in termenii si duratele impuse prin acest proiect, exista un 
numar mare de companii romanesti individuale sau in parteneriat cu firme externe, care isi vor 
manifesta interesul pentru executia viitoarelor investitii. 
Avand in vedere ca documentatiile de licitatie pentru constructie/reabilitare/extindere a retelelor de 
apa si canalizare sunt realizate conform conditiilor contractuale de tipul FIDIC Rosu, proiectarea 
viitoarelor investitii fiind deja realizata, nu vor fi necesare parteneriate intre firmele care vor 
execura lucrarile si firme specializate de proiectare.  
Acest lucru va conduce la o accesibilitate ridicata a companiilor de constructii din punct de vedere 
al participarii la viitoarele licitatii de executie propuse prin acest proiect.  
Pentru o fluidizare a desfasurarii procesului de executie, s-a optat la impartirea lucrarilor de 
executie in functie de volumul de lucrari si de valoarea pachetelor scoase la licitatie, 
respectiv: 
 

Nr. CONTRACTE  de tipul FIDIC Rosu 

CL 5 CL 5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

CL 6 CL 6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

CL 7 CL 7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

CL 8 CL 8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 
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CL 9 
 si  

CL10  

Lot 1 CL 9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI 
VITEAZU  

Lot 2 CL 10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI 
SANDULESTI 

CL 11 CL 11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

CL 12 CL 12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS 

 
Implicarea companiilor de constructii naţionale in cadrul procedurii de licitatie constituie un aspect 
important, avand in vedere importanţa sociala economica a proiectelor. Acest aspect trebuie să fie 
luat in considerare, fara a neglija acordarea de şanse egale pentru toţi participantii la licitatie si, 
bineinţeles, referintele si experienta similara a potentialilor ofertanti. 
Existenţa unor lucrări asemanatoare pe teritoriul Romaniei dovedeste o tradiţie a acestor 
intervenţii si permite să se concluzioneze că există companii nationale cu experienţă relevantă 
care ar putea participa, probabil, la licitaţie. Pe langă experienţa şi capacitate tehnica, de o mare 
importanţă este capacitatea financiara a antreprenorilor. Legislatia naţionala de achiziţii publice 
recomandă ca experienta solicitata ofertanţilor să acopere din punct de vedere al valorii lucrarilor 
finalizate maxim valoarea estimată a viitorului contract prin realizarea unui contract similar sau  din 
punct de vedere al cantitatilor ce fac obiectul contractului, condiţii care insa pot reduce sansa unor 
antreprenori naţionali de a participa independent la oferta. Pe de altă parte, o fragmentare a 
lucrarilor in loturi mici pentru a permite participarea acestora la licitatii nu este recomandată. In 
aceste conditii, deşi antreprenorii naţionali detin experienţa similara şi referinţe corespunzatoare, 
totusi cooperarea cu alti antreprenori internaţionali este recomandabila. 
In ceea ce priveste achizitiile de lucrări publice pentru staţii de tratare a apei/staţii de epurare de 
ape reziduale, avand in vedere ca in cazul acestor lucrari exista elemente complexe 
mecanice/electrice documentatiile de licitatie sunt realizate conform conditiilor contractuale de tipul 
FIDIC Galben (contracte de proiectare si executie). 
Acest tip de contract presupune existenta unor parteneriate intre firmele care vor executa lucrarile 
si firme specializate de proiectare. 
In cazul contractelor de proiectare si executie, legislatia naţionala de achiziţii publice recomandă 
ca experienta solicitata ofertanţilor să se raporteze la capacitatea statiilor ce fac obiectul 
contractului.  
 
Pentru o fluidizare a desfasurarii procesului de executie, s-a optat la impartirea lucrarilor de 
proiectare si executie in functie de volumul de lucrari si de valoarea pachetelor scoase la licitatie, 
respectiv: 
 

Nr. CONTRACTE de tipul FIDIC GALBEN 

CL 1 CL 1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL 2 CL 2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

CL 3 CL 3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 

CL 4 CL 4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE 
IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 
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 Licitatii propuse  13.6.3.1

Pentru toate investitiile amintite mai sus se vor pregati documentatii de atribuire, ele fiind impartite 
astfel: 

Nr. CONTRACTE 

Buget 
estimat mii 

EURO 
(preturi 
curente) 

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 

curente) 

Din care 
Cota 

diverse si 
neprevazute 

Euro 
(preturi 
curente) 

Tip de contract Cod CPV 

CL1 

CL1 - EXTINDEREA SI 
REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE 
CU APA TURDA 

20,033.04 89,924.32 1,711.56 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
45000000-7 
71322000-1 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI 
REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE 
CU APA CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 1,176.61 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
45000000-7 
71322000-1 

CL3 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE 
A NAMOLULUI IN STATIA DE 
EPURARE CAMPIA TURZII 

2,245.91 10,081.46 194.97 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
45000000-7 
71322000-1 

CL4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE 
EPURARE SI COLECTOARE DE 
TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE 
A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 559.37 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
45000000-7 
71322000-1 

CL5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, 
ZONA DE NORD 

12,593.87 56,531.35 1,120.25 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, 
ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 2,347.32 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA 
TURZII 

18,434.56 82,749.03 1,639.18 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

14,616.89 65,612.30 1,303.02 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL9 
Si  

CL10 

Lot 1 CL9 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME 
DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI 
VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 614.12 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 
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Nr. CONTRACTE 

Buget 
estimat mii 

EURO 
(preturi 
curente) 

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 

curente) 

Din care 
Cota 

diverse si 
neprevazute 

Euro 
(preturi 
curente) 

Tip de contract Cod CPV 

Lot 2 CL10 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME 
DE CANALIZARE MENAJERA  
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII 
DE JOS  SI SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 219.22 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 487.68 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CL12 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNA TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 751.27 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
45000000-7 

 

CA 1 

CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE 
LABORATOR 

1,524.28 
 

6,842.18 
 

138.57 Contract de achizitii 

42122220-8 
43134100-2 
44315100-2 
34144700-5 
31642000-8 
34115200-8 
34110000-1 
38424000-3 

6531 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA 
TEHNICA PENTRU 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA 
UZATA IN REGIUNEA TURDA – 
CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 
2014-2020 

3,141.32 14,100.77 285.57 Contract de servicii 

 
 

79411000-8 
79341100-7 
72224000-1 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU SUPERVIZAREA 
LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

5,854.45 26,279.44 532.22 Contract de servicii 
 

71520000-9 
71356200-0 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT 
FINANCIAR PENTRU PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ  

83.52 374.89 0.00 Contract de servicii 79212100-4 

 

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, 
în perioada 2014-2020* 

370.59 1,663.51 33.69 Contract de servicii 

71356200-0 
71322000-1 
71322100-2 
71322200-3 
90713000-8 

 
Tabel 13.6-1: Planul  general de achizitii de implementare propus 
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Nr. CONTRACTE 

Buget 
estimat 

mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget 
estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la valoare 

contract fara 
diverse si 

neprevazute 

Tip de contract 

Data 
publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Procedura 
de achizitie 

aplicata 
Cod CPV 

CL 1 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA 
TURDA 

20,033.04 89,924.32 1,711.56 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
Octombrie 

2017 
Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
71322000-1 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA 
CAMPIA TURZII 

13,777.37 61,843.85 1,176.61 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
Octombrie 

2017 
Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
71322000-1 

CL 3 
CL3 – STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII 

2,245.91 10,081.46 194.97 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
Decembrie 

2017 
Procedura 
simplificata 

45000000-7 
71322000-1 

CL 4 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 
COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A 
COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

6,507.28 29,209.87 559.37 
Contract de lucrari,  

FIDIC GALBEN 
Iunie 2018 

 
Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
71322000-1 

CL 5 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD 

12,593.87 56,531.35 1,120.25 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
August 2017 

Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
 

CL 6 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE SUD 

26,405.91 118,530.83 2,347.32 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
Octombrie 

2017 
Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
 

CL 7 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
CAMPIA TURZII 

18,434.56 82,749.03 1,639.18 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 

Octombrie 
2017 

 

Licitatie 
deschisa 

45000000-7 
 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA  IN COMUNELE 
AITON, PLOSCOS SI TURENI 

14,616.89 65,612.30 
 

1,303.02 
 

Contract de lucrari, 
FIDIC ROSU 

 

Iunie 2018 
 
 

Licitatie 
deschisa 

 

45000000-7 
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Nr. CONTRACTE 

Buget 
estimat 

mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget 
estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la valoare 

contract fara 
diverse si 

neprevazute 

Tip de contract 

Data 
publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Procedura 
de achizitie 

aplicata 
Cod CPV 

CL 9  
si  

CL 10 

Lot 1 CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 

6,893.84 30,945.05 614.12 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
 

Iunie 2018 
 
 

Licitatie 
deschisa 

 

45000000-7 
 

Lot 2 CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI 
SANDULESTI 

2,457.43 11,030.90 219.22 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
 

Iunie 2018 
 
 

 Licitatie 
deschisa 

 

45000000-7 
 

CL 11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

5,464.45 24,528.81 487.68 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 
 

Iunie 2018 
 
 

Licitatie 
deschisa 

 

45000000-7 
 

CL 12 
CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS 

8,441.27 37,891.17 751.27 
Contract de lucrari, 

FIDIC ROSU 

Iunie 2018 
 
 

Licitatie 
deschisa 

 

45000000-7 
 

CA 1 
CA1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI 
DOTARI DE LABORATOR 

1,524.28 6,842.18 138.57 
Contract de achizitii 

 

Iunie 2018 
 
 

Licitatie 
deschisa 

 

42122220-8 
43134100-2 
44315100-2 
34144700-5 
31642000-8 
34115200-8 
34110000-1 
38424000-3 

6531 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 
REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020 

3,141.32 14,100.77 285.57 Contract de servicii 

Octombrie 
2017 

 
 

Licitatie 
deschisa 

79411000-8 
79341100-7 
72224000-1 
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Nr. CONTRACTE 

Buget 
estimat 

mii EURO 
(preturi 
curente) 

Buget 
estimat 
mii LEI 
(preturi 
curente) 

Din care 
Cota diverse si 

neprevazute 
aplicata la valoare 

contract fara 
diverse si 

neprevazute 

Tip de contract 

Data 
publicarii 
anuntului 

de 
participare 

Procedura 
de achizitie 

aplicata 
Cod CPV 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

5,854.45 26,279.44 532.22 Contract de servicii 
Aprilie 
 2017 

Licitatie 
deschisa 

71520000-9 
71356200-0 

CS 3 

CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ  

83.52 374.89 0.00 Contract de servicii 
Noiembrie 

2017 
Licitatie 
deschisa 

79212100-4 

 

Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din regiunea Turda - 
Campia Turzii, în perioada 2014-2020* 

370.59 1,663.51 33.69 Contract de servicii 

Aprilie 
2014 

Licitatie 
deschisa  

 

71356200-0 
71322000-1 
71322100-2 
71322200-3 
90713000-8 

 

*Asistenta tehnica din partea proiectantului contractata in cadrul contractulul de servicii nr. 20643/09.10.201. Valoarea totata de 1,552,096 
euro a contractul de servicii a fost si va fi finantata, dupa cum urmeaza: 

-  729,303   euro au fost finantati din POS Mediu pentru activitati legate de studii la faza Sf si SF  
-  485,893  euro ce sunt  finantati prin POIM pentru plata Cererii de Finantare si a documentatiilor de atribuire (finantat prin contract de 
finantare pentru asistenta tehnica) 

- 336,901 euro finantati prin prezentul proiect (la asistenta tehnica) la care se adauga diverse si neprevazute in valoare de 33,691 euro, 
rezultand un total de 370,591 euro 
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 Planul general de achizitii propus: 13.6.3.2

Nr. Denumire contract 

Data publicare 
anuntului/invitatiei 

de participare 
(preconizata) 

Termenul limita 
de depunere a 

ofertelor 

Aprobarea 
raportului de 

evaluare a 
ofertelor 

Comunicarea 
rezultatului 
procedurii 

Data semnarii 
contractului 
(preconizata) 

Ordinul de incepere a 
lucrarii 

CL 1 

CL 1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA TURDA 

Octombrie 2017 Noiembrie 2017 Noiembrie  2017 
Decembrie  

2017 

Decembrie 
2017 

Decembrie 2017 

CL 2 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE 
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA CAMPIA TURZII 

Octombrie 2017 Noiembrie 2017 Noiembrie 2017 
Decembrie 

2017 

Decembrie 
2017 

Decembrie 2017 

CL 3 
CL 3 – STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 
STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 

Decembrie 2017 Februarie2018 Februarie  2018 
Februarie  

2018 

Februarie  
2018 

Februarie  
2018 

CL 4 

CL 4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 
COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 
APA ARIES S.A. 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 

CL 5 
CL 5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

August 2017 Octombrie 2017 Noiembrie  2017 
Decembrie  

2017 

Decembrie 
2017 

Decembrie 2017 

CL 6 
CL 6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Octombrie 2017 Octombrie 2017 Noiembrie 2017 
Decembrie 

2017 

Decembrie 
2017 

Decembrie 2017 

CL 7 
CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Octombrie 2017 Octombrie 2017 Noiembrie  2017 
Decembrie  

2017 

Decembrie 
2017 

Decembrie 2017 

CL 8 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 

CL 9  
CL 
10 

Lot 1 CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 
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Nr. Denumire contract 

Data publicare 
anuntului/invitatiei 

de participare 
(preconizata) 

Termenul limita 
de depunere a 

ofertelor 

Aprobarea 
raportului de 

evaluare a 
ofertelor 

Comunicarea 
rezultatului 
procedurii 

Data semnarii 
contractului 
(preconizata) 

Ordinul de incepere a 
lucrarii 

Lot 2 CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI 
SANDULESTI 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 

CL 
11 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA  
IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 

CL 
12 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 
SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 
Septembrie 

2018 
Septembrie 2018 

CA 1 
CF 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI 
UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR 

Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018 August 2018 August 2018 Septembrie 2018 

CS 1 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA 
UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020 

Octombrie 2017 Noiembrie 2017 Decembrie 2017 
Decembrie 

2017 
Ianuarie 2018 Ianuarie 2018 

CS 2 

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA 
LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL 
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ  

Aprilie 2017 Iunie 2017 Octombrie 2017 
Octombrie 

2017 
Noiembrie 2017 Noiembrie 2017 

CS 3 
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ  

Noiembrie 2017 Decembrie 2017 Ianuarie 2018 Ianuarie 2018 Februarie 2018 Februarie 2018 
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13.6.4  Planurile de achizitie specifice pentru fiecare contract 

In continuare sunt prezentate planurile de achizitie specifice pentru fiecare contract. 
Contracte de lucrari: 
CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA 

Calendarul procedurii: 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Septembrie 
2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 
2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 
2017 

4 Publicarea anuntului de participare Octombrie 
2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Noiembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Noiembrie 2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Noiembrie 2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Decembrie 2017 

9 Semnare contract/sOrdinul de incepere a lucrarii Decembrie 
2017 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 20,033.04 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 89,924.32 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

1,711.56 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

 
CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A 
CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA 
CAMPIA TURZII 
Programul procedurii 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Septembrie 
2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 
2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 
2017 

4 Publicarea anuntului de participare Octombrie 
2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Noiembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Noiembrie 2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Noiembrie 2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Decembrie 
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2017 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Decembrie 
2017 

10 Finalizarea executiei Decembrie 
2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 
2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 13,777.37 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 61,843.85 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

1,176.61 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

 
CL3 – STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA 
TURZII 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Iulie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare Decembrie 
2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Ianuarie 2018 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Februarie 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Februarie 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Februarie 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Februarie 2018 

10 Finalizarea executiei Februarie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Februarie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 2,245.91 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 10,081.46 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

194.97 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

 
CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 
MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Septembrie 
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2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 6,507.28 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 29,209.87 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

559.37 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 

 
CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Iulie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare August 2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Septembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Octombrie  2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Octombrie  2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Octombrie 2017 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Decembrie 2017 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 12,593.87 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 56,531.35 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

1,120.25 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 

 
 
 
 
 
 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Iulie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Iulie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare Octombrie 2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Noiembrie  2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Noiembrie  2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Noiembrie  2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Decembrie  
2017 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Decembrie 2017 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 
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11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 26,405.91 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 118,530.83 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

2,347.32 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 

 
CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Septembrie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare Octombrie 2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Noiembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Noiembrie 2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Noiembrie  2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Decembrie  2017 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Decembrie 2017 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 18,434.56 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 82,749.03 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

1,639.18 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 

 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA  IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI 
 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 
2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 14,616.89 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 65,612.30 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

1,303.02 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 
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LOT 1 CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME 
DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 
 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 6,893.84 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 30,945.05 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

614.12 

15 Tipul procedurii Licitatie deschisa 

 
 

 LOT 2 CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI 
SANDULESTI 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 
2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 2,457.43 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 11,030.90 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

219.22 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

      

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 
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Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 
2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 5,464.45 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 24,528.81 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

487.68 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS 
 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018  

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August 2018 

9 Semnare contract/Ordinul de incepere al lucrarii Septembrie 
2018 

10 Finalizarea executiei Decembrie 2020 

11 Perioada de notificare a defectelor – 36 luni Decembrie 2023 

12 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi curente 2016) 8,441.27 

13 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi curente 2016) 37,891.17 

14 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

751.27 

15 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa 

 

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 
REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 
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Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Septembrie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Septembrie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare Octombrie  
2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Noiembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Noiembrie 2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Decembrie  2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Decembrie  2017 

9 Semnare contract/Ordinul administrativ de incepere a serviciilor Ianuarie 2018 

10 Finalizarea contractului Decembrie 2020 

11 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi constante 2015) 3,141.32 

12 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi constante) 14,100.77 

13 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

285.57 

14 Tipul procedurii Licitatie deschisa  

 
CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA 
UZATA 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Martie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Martie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Martie 2017 

4 Publicarea anuntului de participare Aprilie 2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor August 2017 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor August 2017 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Noiembrie2017 

9 Semnare contract/Ordinul administrativ de incepere a serviciilor Septembrie 
2017 

10 Finalizarea contractului Decembrie 
2023 

11 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi constante 2015) 5,830.33 

12 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi constante) 26,171.20 

13 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

530.03 

14 Tipul procedurii Licitatie 
deschisa  

 
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
In conformitate cu cerintele Uniunii Europene, pentru contractele finantate din fonduri 
europene, serviciile de audit financiar sunt obligatorii. Obiectivul auditului este acela de a 
permite auditorului sa exprime o parere certificata cu privire la sumele solicitate de 
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Beneficiarul proiectului in cererile de rambursare aferente fazei de implementare. Astfel, 
auditorul va asigura verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul Proiectului  sub aspectul: 

 Realitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost 
platite 

 Regularitatii cheltuielilor, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de 
rambursare sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor 

 Eligibilitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost 
efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale 
si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative 

Serviciile de auditare vor consta in intocmirea de rapoarte de auditare, in conformitate cu 
standardele internationale, in limba romana. Rapoartele de auditare vor fi intocmite pe 
toata perioada de implementare a proiectului, precum si la finalizarea acestuia. 
Pregatirea Documentatiei de atribuire intra in responsabilitatile Consultantului de asistenta 
tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale. 
 
Programul procedurii 
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 

Nr. Activitate Perioada 
planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Iunie 2017 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Iunie 2017 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Iunie 2017 

4 Publicarea invitatiei/anuntului de participare Noiembrie 2017 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Decembrie 2017 

6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Ianuarie  2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Ianuarie  2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii Februarie 2018 

9 Semnare contract/Ordinul administrativ de incepere a serviciilor Februarie 2018 

10 Finalizarea contractului Decembrie 2023 

11 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi constante 2015) 83.52 

12 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi constante) 374.89 

13 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse 
si neprevazute (mii lei) 

0,00 

14 Tipul procedurii Procedura 
simplificata 

 

 
Pregatirea Documentatiei de atribuire intra in responsabilitatile Consultantului de asistenta 
tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale. 
 

CA 1 CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI 
DE LABORATOR 
Nr. Activitate Perioada 

planificata/data 

1 Termenul limita pentru finalizarea documentatiei de atribuire Mai 2018 

2 Depunerea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

3 Aprobarea documentatiei de atribuire (SEAP) Mai 2018 

4 Publicarea invitatiei/anuntului de participare Iunie 2018 

5 Termenul limita pentru depunerea ofertelor Iulie 2018 
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6 Termenul limita pentru evaluarea ofertelor Iulie 2018 

7 Aprobarea raportului de evaluare al ofertelor Iulie 2018 

8 Comunicarea rezultatului procedurii August  2018 

9 Ordinul administrativ de incepere a serviciilor Septembrie  
2018 

10 Finalizarea contractului August 2019 

11 Valoarea estimata a contractului  - mii EURO (preturi constante 2015) 1,524.28 

12 Valoarea estimata a contractului  mii LEI (preturi constante) 6,842.18 

13 Din care Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si 
neprevazute (mii lei) 

138.57 
 

14 Tipul procedurii Licitatie deschisa  

 
 

13.6.5 Documente necesare pentru implementarea proiectului   

 

 Documentatii de atribuire a contractelor 13.6.5.1

In urma analizei efectuate, se considera ca implementarea investitiilor din domeniul 
managementului apei si apei uzate poate fi atinsa prin cele trei tipuri de contract: 

 Contract(e) sectorial(e) de lucrari pentru construirea lucrarilor recomandate; 

 Contract(e) sectorial(e) de produse; 

 Contract(e) sectorial(e) de servicii privind Asistenta Tehnica  
In general, documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii trebuie să conţină, dar nu 
se limitează la următoarele volume: 

 Anunţ de participare; 

 Capitolul 0 – Fişa de date şi Formulare; 

 Capitolul I – Condiţii de Contract 

 Capitolul II – Caiet de sarcini - Termeni de referinţă 

 Capitolul III – Alte informații (de ex : extras din Master Plan, alte studii) 
 
Documentaţiilor de atribuire pentru contractele sectoriale de lucrări vor fi pregatite în 
conformitate cu regulile de achiziţie în vigoare în România. Procesul de achiziţie se va conforma 
prevederilor Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale cu amendamentele ulterioare, iar 
documentaţiile se vor elabora pe baza H.G.28/2008 şi a documentaţiilor standardizate stabilite 
prin publicarea legislatiei tertiare de catre A.N.A.P. aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie sectoriale de lucrări publice pentru „proiectare şi execuţie de staţie de 
tratare a apei / staţie de epurare de ape reziduale‖ acestea avand proiectarea asigurată de 
Antreprenor (FIDIC Galben) cat si pentru „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de 
alimentare cu apă‖ aferente contractelor sectoriale de lucrări cu proiectarea asigurata de 
Beneficiar (FIDIC Roşu). 
Documentaţiile de atribuire pentru contractele sectoriale de lucrări vor fi pregatite în 
conformitate cu Studiul de Fezabilitate aprobat şi cu planul de achiziţii inclus în formularul de 
aplicaţie aprobat. Aceste documentaţii vor reprezenta baza implementării contractelor sectoriale 
de lucrări. Rezultatul va fi un set complet de documentaţii de achiziţie pentru fiecare proiect în 
parte.  
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 Acorduri si autorizatii 13.6.5.2

In vederea implementarii proiectului este necesara obtinerea mai multor avize in concordanta cu 
cerintele din Certificatele de Urbanism, pentru ca in final sa se obtina Autorizatiile de Construire 
aferente investitiilor din proiect. 
La nivelul Studiului de Fezabilitate, Certificatele de Urbanism aferente investitiilor din proiect 
sunt in curs de obtinere, iar avizele ce vor fi cerute de acestea vor fi obtinute ulterior. 
Acordul de mediu aferent intregului proiect este in curs de emitere si va fi atasat Aplicatiei de 
Finantare in momentul obtinerii.  
Avizele solicitate in Certificatul de Urbanism vor constitui baza emiterii Autorizatiilor de 
construire – pentru contractele de tip Constructie (FIDIC ROSU). Obtinerea acestor avize si a 
autorizatiilor de constructie va fi in sarcina Beneficiarului, fiind prevazute in bugetul proiectului 
urmatoarele costuri: 
 
Tabel Cheltuieli pentru obtinerea avizelor 
 

Nr 
crt. 

Taxe pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

Valore fara TVA TVA  Valore 
inclusiv 
TVA 

  Mii lei Mii 
Euro 

Mii lei Mii Lei 

1 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL1 

167.33 37.28 31.79 199.12 

2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL2 

143.43 31.95 27.25 170.68 

3 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL3 

23.90 5.33 4.54 28.45 

4 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL4 

71.71 15.98 13.63 85.34 

5 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL5 

19.84 4.42 3.77 23.61 

6 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL6 

19.84 4.42 3.77 23.61 

7 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL7 

19.84 4.42 3.77 23.61 

8 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL8 

19.84 4.42 3.77 23.61 

9 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL9 

19.84 4.42 3.77 23.61 

10 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL10 

19.84 4.42 3.77 23.61 

11 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL11 

19.84 4.42 3.77 23.61 

12 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii pentru contractul CL12 

19.84 4.42 3.77 23.61 
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In cadrul contractelor de tip „Proiectare si Executie‖ pregatirea documentatiilor pentru obtinerea 
avizelor si autorizatiilor necesare cade in sarcina Antreprenorului, in timp ce plata taxelor pentru 
obtinerea acestora cade in sarcina Beneficiarului (conform tabelului de mai sus). 

13.6.6  Ipoteze si riscuri in legatura cu indeplinirea contractelor 

 

 Ipoteze 13.6.6.1

In stabilirea tuturor datelor din prezenta strategie de achizitie, s-a tinut de asemenea cont de 
urmatoarele date: 

 Acordul de mediu pentru proiect urmeaza a fi obtinut si va fi atasat Aplicatiei de 
finantare,; 

 Aplicatia de finantare va fi aprobata de catre beneficiar si de catre Ministerul Fondurilor 
Europene pana in iunie 2017. 

 Contractul de finantare va fi semnat in iunie 2017. 
Pentru realizarea Programului de achizitii si a Planului de Implementare urmatoarele ipoteze se 
considera ca vor fi indeplinite: 

 Toate aspectele legale, aspectele institutionale, financiare, tehnice si privind resursele 
umane sunt finalizate sau disponibile la timp, in scopul asigurarii unei implementari 
adecvate a proiectului; 

 Contributia financiara de la bugetul de stat este disponibila la timp si in mod continuu pe 
toata durata de implementare a proiectului/contractelor. 

 Contributia financiara din partea Uniunii Europene este disponibila la timp si in mod 
continuu pe toata durata de implementare a proiectului/contractelor; 

 Pregatirea Documentatiilor de atribuire a contractelor pentru masurile prioritare este 
finalizata si se aproba la timp, conform planificarilor; 

 Documentele contractuale sunt clare, complete si suficient de explicite si adecvate 
pentru utilizarea lor in scopul in care au fost intocmite ; 

 Procedurile de achizitii se desfasoara in acord cu cerintele legislatiei privind achizitiile 
publice si a Regulamentelor UE in domeniu; 

 Se atribuie la timp contractul de servicii pentru Asistenta Tehnica si cel pentru 
Supervizarea executiei; 

 Contractele de lucrari se atribuie la timp, conform planificarilor; 

 Atribuirea contractelor de servicii unor consultanti cu experienta 

 Atribuirea contractelor de lucrari unor antreprenori cu experienta si reputatie in domeniu; 

 Consultantul care asigura Asistenta tehnica/supervizarea executiei are acces la toate 
informatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale; 

 Antreprenorii au acces la vizitarea amplasamentelor in mod corespunzator si la timp 

 Pe durata implementarii, nicio modificare esentiala nu intervine in responsabilitatile 
partilor implicate in contracte; 

 Se realizeaza si se mentine colaborarea permanenta intre actorii proiectului  

 Sunt indeplinite la timp toate obligatiile contractorilor, pentru intrarea in efectivitate la 
timp a contractelor; 

 Contractele de lucrari se finalizeaza la timp, conform bugetului aprobat si de calitatea 
ceruta, astfel incat nu exista probleme in perioada de notificare a defectelor; 
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 Resursele umane si financiare necesare achizitiei echipamentelor de monitorizare a 
lucrarilor executate sunt aprobate si disponibile la Beneficiar la timp; 

 Riscuri 13.6.6.2

Exista un numar important de riscuri si constrangeri asociate abilitatilor Beneficiarului final, de a 
implementa programul de investitii. Rezumand, cele mai semnificative sunt: 

 Ambiguitatea legilor romanesti referitoare la plata contractantilor. Interpretarea acestor 
reguli difera de la caz la caz; 

 Aprobarea facturilor contractantilor este adesea prelungita fara nici o responsabilitate si 
justificare; 

 Mecanismul de plata din fondurile Uniunii Europene este mai degraba centralizat decat 
descentralizat, asa cum a fost propus initial; 

 Anumite constrangeri bugetare pentru acoperirea nivelului cerut de TVA necesar pentru 
a suporta platile facute contractantilor; 

 In multe zone lipsesc contractantii cu experienta si cu suficient personal calificat si, cel 
mai important, fara capital suficient sau capacitate de imprumut de la banci. 

 Modificari institutionale in timpul perioadei de implementare a proiectului; 

 Modificari legislative pe durata implementarii proiectului; 

 Intarzieri in eliberarea de catre Autoritatile competente a avizelor, acordurilor si 
autorizatiilor legale; 

 Nedisponibilizarea la timp a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului 

 Dificultati in progresul proiectului ca urmare a insuficientei cooperari intre Beneficiar - 
UIP si alte Autoritati Locale sau centrale; 

 Dificultati in progresul proiectului ca urmare a insuficientului suport al AM pentru UIP - 
Beneficiar; 

 Intarzieri in progresul proiectului ca urmare a performantei scazute a UIP in 
managementul contractelor atribuite; 

 Inceperea cu intarziere a contractelor ca urmare a dificultatilor in procesul de achizitii si 
atribuire a contractelor; 

 Intarzieri ca urmare a  lipsei de performanta a contractorilor; 

 Intarzieri din motive de „forta majora‖ pe durata implementarii proiectului; 

 Intarzieri ca urmare a perioadei scurte de executie, in perioada rece a anului, in care se 
pot suprapune evenimente climatice nefavorabile care pot intarzia executia lucrarilor; 

 Intarzieri si depasiri de cost ca urmare a intreruperii/rezilierii contractului de executie 
lucrari; 

 Intarzieri si depasiri de cost ca urmare a diferentelor dintre ipotezele considerate la 
proiectarea lucrarilor si situatia reala din teren la momentul executiei; 

 Intarzieri in atingerea performantelor proiectului ca urmare a duratei insuficiente a 
perioadei de notificare a defectelor pentru lucrari; 

 Insuficienta comunicare intre Beneficiar si Auditor; 

 Inabilitatea auditorului de a identifica si intelege obligatiile Beneficiarului privind 
indeplinirea cerintelor AM si DRI privind cererile de rambursare; 

 Posibile divergente intre auditor si beneficiar privind necesitatea unor actiuni corective 
recomandate de auditor; 

 Intarzieri ca urmare a supraincarcarii cu sarcini a personalului UIP, care neavand timp 
disponibil nu poate oferi auditorilui informatiile de clarificare necesare 
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 Intarzieri produse de modificari legislative pe durata implementarii. 
 
Rezumand, abilitatea Beneficiarului final de a furniza programul de investitii va fi constransa de 
lipsa de experienta a contractantilor, de incapacitatea autoritatilor centrale si municipale de a 
suporta cash flow-ul cerut pentru programul de investitii. 
Pe baza experientei trecute si prezente, pastrarea unui nivel acceptabil al cash flow-ului la 
contractantii si prestatorii implicati, va fi cea mai importanta problema ce trebuie rezolvata. 
Tabelul urmator rezuma avantajele, dezavantajele si riscurile utilizarii formelor de contract 
propuse. 
 

Tabel 13.6-2: Caracteristicile contractelor propuse 

Contract Avantaje Dezavantaje Riscuri 

Proiectare si 
Executie 
(valoare mare) 

 Interes din partea 
firmelor 
internationale de 
constructie; 

 Nivel redus de 
administrare a 
contractelor din 
partea Angajatorului; 

 Responsabilitatea 
proiectarii si a 
performantei este in 
sarcina 
constructorului. 

 Este dificil pentru 
firmele de 
constructii locale sa 
participe in calitate 
de antreprenor; 

 Imposibilitatea de 
executie a 
antreprenorului 
poate avea 
consecinte 
catastrofale. 

 Risc semnificativ 
de executie de 
slaba calitate din 
partea 
antreprenorului 
international; 

 Riscul unor 
depasiri ale 
costurilor cauzate 
de evenimente 
neprevazute. 

Proiectare si 
Executie 
(valoare mica) 

 Nivel redus al 
riscului; 

 Responsabilitatea 
proiectarii si a 
performantei este in 
sarcina 
constructorului; 

 Nivel redus de 
administrare a 
contractelor din 
partea Angajatorului; 
 

 Lipsa potentiala de 
interes din partea 
firmelor 
internationale de 
constructii si de 
proiectare; 

 Firmele locale de 
constructii au 
nevoie de 
consultanta pentru 
realizarea detaliilor 
de executie pentru 
lucrarile civile si 
fluxurile de proces; 

 Lipsa potentiala de 
control a 
Angajatorului 
privind solutia 
tehnica; 

 Nivel redus de 

 Nivel redus de risc, 
intrucat valoarea 
investitiei este mai 
mica decat un 
contract FIDIC 
Galben de valoare 
mare; 

 Lipsa intelegerii 
cerintelor de catre 
firmele locale de 
constructii; 

 Riscul depasirii 
costurilor si al 
intarzierilor 
cauzate de timpul 
necesar obtinerii 
aprobarilor la nivel 
de proiectare. 

 Stabilirea unor 
conditii de 
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Contract Avantaje Dezavantaje Riscuri 

experienta al 
firmelor de 
constructie locale 
in utilizarea acestei 
forme de contract. 

contractare clare, 
la nivelul dosarului 
de licitatii 

Numai Executie   Proiectarea si 
specificatiile tehnice 
sunt aprobate inainte 
de achizitia pentru 
lucrari de constructii; 

 Perioada redusa 
pentru achizitia 
pentru lucrari de 
executie, participantii 
pretuind doar lista de 
cantitati; 

 Firmele locale de 
constructii 
beneficiaza de mai 
multa experienta cu 
acest tip de contract. 

 Proiectarea gresita 
sau evenimentele 
neprevazute au un 
impact semnificativ 
asupra pretului; 

 Perioada pentru 
pregatirea 
documentatiei de 
achizitie este 
semnificativ mai 
lunga; 

 Interes limitat, 
pana la lipsa 
acestuia, din 
partea firmelor 
internationale de 
constructii; 

 Lucrari executate 
in general de firme 
locale de 
constructii; 

 Nivel ridicat al 
supervizarii de 
santier; 

 Nivel ridicat de 
administrare din 
partea 
Angajatorului. 

 Riscul cresterii 
costurilor in 
eventualitatea 
unei documentatii 
de proiectare sau 
achizitie eronate. 

 

 
 

13.7 CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Unele aspecte importante pentru implementarea proiectului ar trebui avute in vedere de 
Entitatea Contractantă pe durata derularii procedurilor de achizitii publice si implementarii 
proiectului, dupa cum urmeaza: 

 Procedurile de achizitii pentru Contractele de lucrari si cele de asistenta tehnica trebuie 
sa se desfasoare in paralel; 

 Valoarea contractelor trebuie dimensionata astfel incat sa fie atractiva pentru companiile 
ofertante de medie si mare anvergura; 

 Folosirea contractelor asa cum au fost propuse prin proiect prin crearea de pachete de 
contracte care sa fie compacte din punct de vedere al lucrarilor propuse a se executa in 
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cadrul lor si cu o valoare suficienta, astfel incat sa fie atractive pentru constructorii 
experimentati locali si internationali care activeaza in prezent in acest sector. 

 Sunt posibile diferite combinatii de contracte in cadrul pachetelor de lucrari care se 
liciteaza, dar este important sa fie pastrat un echilibru intre acestea in sensul evitarii 
supradimensionarii valorica a contractului /contractelor de lucrari ( probabil mai atractiva 
pentru ofertantii internationali, dar cu impact puternic negativ in caz de esec al 
respectivului contract). Pe de alta parte un numar excesiv de mare de contracte de 
valoare redusa nu va fi atractiv pentru marile companii de constructii si va avea impact 
negativ atat in etapa de evaluare a ofertelor (resurse si durata extinse), cat si in ceea ce 
priveste resursele pentru asigurarea managementului contractelor; 

 In plus, pe baza experientei trecute si actuale, multi dintre acesti constructori locali vor fi 
incapabili de a respecta cerintele de cash flow din contract sau de a respecta obligatiile 
cerute de calitate, sanatate si siguranta si ar indeplini in mod normal aceleasi servicii in 
calitate de sub contractori catre o entitate principala contractanta. 

 Inainte de implementarea contractelor de lucrari, structura UIP ar trebui să fie clar 
definita. Capacitatile administrative ale UIP ar trebui intarite, in conformitate cu planul de 
organizare aprobat;  

 Pentru gestionarea eficienta a contractelor in cadrul UIP e necesara instruirea 
profesionala a personalului, proceduri de lucru, imbunatatirea cunoştinţelor privind 
legislatia nationala si comunitara aplicabila, precum şi asistenta pentru cunoasterea 
conditionalitatilor contractului de finantare si conformarea la acestea, mai ales in ceea ce 
priveste managementul financiar al contractelor. Aceste aspecte ar trebui solutionate in 
cadrul serviciilor de Asistenta tehnica şi supervizarea executiei;  

 Valoarea mare a investitiilor, restrictiile de mediu si conditiile extreme de vreme care pot 
aparea pe durata construirii, pot genera dificultati contractorilor in ceea ce priveste 
finalizarea la timp a lucrarilor (conform graficelor de executie aprobate); 

 Termenul de implementare a proiectului este strans, si de aceea actualizarea graficelor 
de lucrari trebuie facuta cu grija, avand in vedere pe de o parte incadrarea in termenele 
de eligibilitate a proiectului si pe de alta parte sa fie prevazut timpul necesar pentru toate 
fazele implementarii, inclusiv durata necesara platilor finale catre contractori si perioada 
necesara recuperarii cheltuielilor prin cereri de rambursare. 

 Va fi esentiala de asemenea cooperarea stransa cu autoritartile locale implicate in 
proiect; 

 atentie deosebita trebuie acordata avizelor si acordurilor legale, care trebuie obtinute la 
timp, astfel incat sa se evite intarzierile in executia lucrarilor; 

 Dupa aprobarea cererii de finantare, atingerea obiectivelor proiectului devine obligatorie, 
de aceea Beneficiarul trebuie sa aiba o intelegere deplina a conditiilor prevazute in 
Contractul de finantare si Decizia de finantare a Comisiei Europene, respectand bugetul 
aprobat, durata contractelor si calitatea lucrarilor realizate. Achizitionarea de servicii 
pentru asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale si supervizarea 
executiei de o inalta calitate profesionala, va facilita controlul eficient al activitatilor si o 
gestionare corecta a proiectului. 

 
 


