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0.1 Obiectivele si scopul Master Planului
Obiectivul general al contractului pentru “Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
“Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii””, in cadrul
caruia s-a elaborat prezentul document, este asigurarea unui management eficient pentru
implementarea proiectului, cu accent major pe reactualizarea Master Planului existent de apa si apa
uzata pentru regiune.
Conform Caietului de sarcini, trebuie pregatit un program investitional pe termen mediu si lung
(pe o perioada de cel putin 30 de ani de la data finalizarii Proiectului), luand in calcul aspectele legate
de capacitatea de suportabilitate a consumatorilor din zona de proiect. Master Planul este necesar ca
un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de
Coeziune, pentru perioada 2014 – 2020, si include de obicei urmatoarele informatii:






Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apa si apa uzata din zona de proiect;
Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor in prezent si
planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apa si calitatea apei la consumatori in
perioada urmatoare;
Justificarea selectarii unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de
alimentare cu apa si canalizare, bazata pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si
intretinere a sistemelor;
Harti care sa prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de
apa si apa uzata pentru zonele deservite;
Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea
sistemelor de apa si apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii.

Obiectivul general este asigurarea unei baze de decizie pentru o strategie locala in regiunea
Turda – Campia Turzii, in vederea dezvoltarii sectorului de apa si de apa uzata, in concordanta cu
obiectivele generale negociate de Romania, in cadrul procesului de aderare si post-aderare.

Principalele obiective sunt:






Asigurarea respectarii legislatiei nationale si a UE in perioadele de tranzitie convenite pentru
sectorul de mediu:
• Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala
prin H.G. 352/2005 modificata prin H.G. 188/2002, privind colectarea si tratarea apelor
uzate urbane si evitarea descarcarii apelor uzate urbane direct in cursurile raurilor;
• Obiectivul 2 – Respectarea Directivei UE 98/83/CE privind calitatea apei pentru consumul
populatiei, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile, modificata prin Legea nr. 311/2004;
Asigurarea utilizarii optime a Fondurilor de Coeziune ale UE;
Sprijinirea promotorilor de proiecte in dezvoltarea capacitatii locale de elaborare a viitoarelor
proiecte;
Definirea unui program de investitii pe termen lung.

Obiectivele specifice sunt:





pregatirea proiectului pentru a putea fi propus spre co-finantarea UE;
asigurarea faptului ca exista un plan de achizitii publice si un plan de implementare eficient si
ca documentele de atribuire sunt pregatite astfel incat sa poata reprezenta baza pentru
implementarea proiectului;
furnizarea de instruire la locul de munca pentru personalul beneficiarilor responsabili cu
implementarea proiectului in toate fazele de pregatire a proiectului, de la selectarea
proiectului, pregatirea studiilor de fezabilitate pana la elaborarea documentatiilor de licitatie;
furnizarea de asistenta pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul COR.

.
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Aceste obiective specifice urmaresc reabilitarea si extinderea infrastructurii actuale de apa si apa
uzata din zona proiectului, in vederea:










imbunatatirii calitatii apei potabile si a sigurantei sanatatii publice;
protejarii mediului, in special, a calitatii apei din cursurile naturale si a apei subterane;
maximizarii numarului de locuitori bransati la reteaua de apa potabila;
maximizarii colectarii apei uzate menajere;
imbunatatirii calitatii serviciilor si cresterii sigurantei in functionare a sistemelor de alimentare
cu apa;
optimizarii retelei de distributie a apei potabile si a sistemului de colectare si epurare a apei
uzate;
obtinerii de economii la energie si reducerii costurilor operationale in general;
definirii unui program de investitii pe termen lung in sectorul de apa si apa uzata in aria de
acoperire;
cresterii capacitatii Operatorului Regional.

Principalele obiective prevazute prin Tratatul de Aderare sunt transpuse in Master Plan printr-un
plan de investitii care acopera necesarul din infrastructura de apa si apa uzata din zona proiectului.
Prezentul document a fost revizuit, fata de varianta provizorie predata in luna martie 2012,
respectiv variantele predate in luna iulie 2012 si cea din luna martie 2013 tinand cont de urmatoarele
cerinte pentru accesarea fondurilor europene in perioada de finantare 2014 – 2020 pentru sectorul
apa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficiarii – Operatorii Regionali – ca Autoritati Contractante
MMP/MMSC – va avea rol de coordonare: elaborare ghiduri, avizare lista de investitii, aprobare
cerere/aplicatie de finantare, etc.
Programul de investitii, propus spre finantare din POS Mediu etapa II (2014 – 2020), se va adresa
in principal localitatiilor medii si mici, vazute ca “zone problematice” de catre ROC, deoarece
genereaza pierdere operationala
Gradul de implicare si de suport al ADI va trebui sa fie mult mai mare decat la proiectul finantat
prin POS Mediu I (2007 – 2013)
Unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare cel tarziu in 2015
Lucrarile vor reprezenta o continuare a investitiilor realizate prin POS Mediu I, coordonate cu
investitii realizate din alte surse de finantare;
Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare in principal pentru
aglomerari cu 2.000 - 10.000 p.e.;
Se pot include si alte elemente de investitii (ex. reabilitari si inlocuiri ale componentelor vechi si
deficitare responsabile de pierderi, respectiv infiltrari mari);
Costuri specifice estimate se vor incadra in valorile de:
 investitii in sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor;
 investitii in sistemul de canalizare-epurare: max. 2.000 Euro / locuitor.

Scopul Master Planului
Contractul de Asistenta Tehnica include noua activitati, printre care si Activitatea nr. 9:
“Actualizarea Master Plan-ului pentru Regiunea Turda-Campia Turzii, din judetul Cluj”. Varianta
initiala a Master Plan-ului a fost elaborata in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-05.
In cadrul acestui contract de servicii, Consultantul, compania Louis Berger SAS, a revizuit
Master Plan-ul existent (martie 2010) in vederea definirii programului investitional pe termen mediu si
lung (pe o perioada de cel putin 30 de ani de la data finalizarii Proiectului). Master Planul actualizat
acopera perioada 2013 – 2042, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele de apa uzata.
Scopul general al acestui document este de a identifica si ierarhiza masurile de investitii in
vederea conformarii pe deplin cu Directivele CE relevante, tinand cont de gradul de suportabilitate al
populatiei din aria proiectului.
Master Planul revizuit prezinta investitiile necesare in implementare, si stabileste o ordine de
prioritati a viitoarelor investitii, pentru toata aria de operare a Operatorului Regional, S.C. Compania
de Apa Ariesul S.A.
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In elaborarea acestui Master Plan, Consultantul a cooperat cu toate partile implicate,
considerand fiecare reprezentant (MMP/MMSC, autoritati locale, S.C. Compania de Apa Ariesul S.A),
ca membru al echipei.
Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultari cu factorii cheie
implicati, utilizand chestionare specifice, atat pentru datele tehnice cat si pentru cele socioeconomice.
Capitolele incluse in Master Plan sunt insotite de anexe specifice fiecarui capitol dezvoltat.
Partea I a Master Plan-ului include urmatoarele capitole:

0)

Rezumat

1)

Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale)

2)

Analiza situatiei existente (caracteristici naturale, evaluari socio-economice si
institutionale, resurse de apa, consumul curent de apa, poluarea surselor de apa,
facilitati existente si performante actuale)

3)

Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea
de apa, debite de apa uzata si incarcari specifice)

4)

Obiectivele nationale si judetene (obiectivele nationale si judetene rezultate din
documentele de pozitie)

5)

Analiza optiunilor (identificarea, evaluarea si selectarea optiunilor)

6)

Strategia judetului in domeniul serviciilor de apa si apa uzata

7)

Plan de investitii pe termen lung (masuri de investitie pe termen lung, programul de
implementare)

8)

Analiza economica si financiara

9)

Suportabilitate (Analiza de suportabilitate si analiza de senzitivitate)

10) Program prioritar de investitii pentru infrastructura (prioritizarea masurilor proiectului si
lista masurilor de investitii prioritare)

Partea a II-a a Master Plan-ului include informatii suport si date, grupate in:

11) Planse si anexe generale.
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0.2 Situatia curenta si deficiente
0.2.1

Introducere

Judetul Cluj este situat in partea de Nord-Vest a tarii. Judetul Cluj se invecineaza la Nord cu
judetele Salaj si Maramures, la Est cu judetul Bistrita Nasaud, la Sud-Est cu judetul Mures, la Sud cu
judetul Alba si la Vest cu judetul Bihor.
Figura urmatoare prezinta amplasamentul judetului Cluj in interiorul tarii, precum si un detaliu
al zonei proiectului Turda – Campia Turzii:

Figura 2.1. Judetul Cluj /Regiunea Turda – Campia Turzii.

0.2.1.1 Structura administrativ teritoriala si demografie
RegiuneaTurda – Campia Turzii este formata din 52 localitati din care:
•
•

2 municipii:Turda si Campia Turzii
10 comune: Mihai Viteazu (3 sate), Viisoara (2 sate), Sandulesti (2 sate), Luna (3 sate), Tritenii
de Jos (6 sate), Petrestii de Jos (7 sate), Ploscos (4 sate), Ciurila (8 sate) , Calarasi (3 sate),
Ceanu Mare (12 sate).

Totalul populatiei din regiune era de aproximativ 100.000 locuitori in anul 2011.

0.2.1.2. Geografie
Judetul Cluj are o suprafata de 6.674 km², reprezentand 2,8% din teritoriul Romaniei. 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.
Geografia judetului este succint prezentata in cele ce urmeaza:
•

•
•

Relieful este predominant deluros - dealuri ce fac trecerea de la Podisul Somesan la Muntii
Apuseni. Zona de Sud-Est a judetului e ocupata de Masivele Muntele Mare, Vladeasa si
Trascau. Cele mai inalte altitudini: Vladeasa – 1.842 mdM si Muntele Mare – 1.826 mdM.
Campia lipseste cu desavarsire, altitudinile cele mai joase regasindu-se in luncile Somesului
si Ariesului inferior (227 mdM).
2
Zona de munte (1.602 km reprezentand 24% din teritoriu) se afla in zona Sud-Vest a
judetului;
2
Zona de deal (5.072 km reprezentand 76% din teritoriu) se afla in restul judetului;
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0.2.1.3 Elemente climatice
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.
0.2.1.4 Hidrologia
Teritoriul judetului Cluj este impartit in 3 bazine hidrografice: bazinul Somes-Tisa in Nord, bazinul
Crisuri in Vest si bazinul Mures in Sud-Est. Toata regiunea proiectului este in bazinul Mures, acesta
fiind strabatut de raurile: Aries; Iara; Racilor; Hasdate.
Reteaua lacustra cuprinde:
-

lacuri naturale (in special in Estul judetului) - exemple: Lacul Legii, Lacul Sucutard, Lacul
Stiucii, Lacul Taga; lacuri antroposaline - aparute in urma surparilor vechilor exploatari de
sare - exemple: Cojocna, Durgau-Valea Sarata, etc.;
lacuri de acumulare: Lacul Belis, Lacul Tarnita (amandoua pe Somesul Cald), Lacul Gilau (pe
Somesul Mic), Lacul Floroiu (pe Dragan).
In aria de proiect, regiunea Turda – Campia Turzii, apartine bazinului hidrografic al riului Aries. Cu
un bazin bogat in afluenti, riul Aries este cel mai mare curs de apa cules de riul Mures din cuprinsul
Muntilor Apuseni si dreneaza o multime de versanti, adunindu-si afluentii din masivele Bihor si
Trascau.
0.2.1.5 Geologia
Culoarul depresionar Turda-Campia Turzii, cunoscut in literatura geografica sub denumirea
de Culoarul Ariesului Inferior indeplineste functiile unui culoar tipic, reprezentand o axa importanta
pentru fluxurile de masa, energie si informatii, individualizand-se remarcabil fata de spatiile geografice
vecine. Culoarul depresionar are o pozitie de contact intre zona montana a Apusenilor si Campia
Transilvaniei incadrandu-se prin orientarea generala nord-vest- sud-est, intr-un peisaj colinar, cu o
complexitate geografica deosebita.
Culmea calcaroasa a Trascaului, continuata pana la Tureni, reprezinta prin abruptul sau de
pe linia Podeni-Moldovenesti, limita vestica; dealurile Turzii, continuare din Masivul Feleac o limiteaza
spre nord, dominand-o cu circa 150 m; spre est, contactul cu campia decoline joase a Transilvaniei
este trasat pe malul stang al Ariesului pana la confluenta cu Muresul; la sud trecerea spre Podisul
Tarnavelor se face prin intermediul Platoului inalt al Mahacenilor. (T. Morariu si Al. Savu,1970).
Individualitatea culoarului este marcata prin functia de continuitate geografica si definita prin
largimea luncii, sistemul de terase si importanta sa in economia regiunii.
Analiza geologica a culoarului depresionar evidentiaza urmatoarele etaje pe scara
geocronologica: jurasic superior (calcare), badenian (formatiuni de sare), sarmatian (argile sinisipuri
cu intercalatii de tufuri), panonian (argile carbonatice si nisipoase) si cuaternar,corespunzatoare
diferitelor tipuri de depozite sedimentare (nisipuri, pietrisuri, maluri), darapar pe alocuri si depozite
tortoniene (argile marnoase, nisipuri si tufuri) si nivele cineritice.
Culoarul depresionar Turda-Campia Turzii, ca rezultat al eroziunii diferentiale, la contactul
dintre barierele rezistente de calcare mezozoice si formatiunile sedimentareneogene, a fost sculptat
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de Aries, a carui vale se largeste progresiv, taind in malul stang si lasand pe dreapta terase largi, ce
incep cu cea de 3-6 m si se incheie cu treapta de 65-70 m.
Principala particularitate a reliefului o reprezinta accentuata sa asimetrie: spre sud, trecerea
gradata, de la nivelul luncii la complexul de terase, spre nord si nord-est, un adevarat abrupt, cu
denivelari de 60-100 m, rezultat in urma tendintei Ariesului de a aluneca spre nord si nord est,
subminand versantul stang si dezvoltandu-si terase in evantai, pe cel drept. Aceasta asimetrie se
explica printr-o subsidenta locala lenta ce a compensat, probabil,miscarile de ridicare din zona
imediat invecinata de diapir (Morariu T., Iacob D.,1958).
Aspectul plat al culoarului depresionar este tradat de energia redusa a reliefului precum si de
frecventa crescuta a pantelor din categoriile inferioare, sub 5 grade. Pantele cu inclinari intre 5-15
grade sunt caracteristice fruntilor de terase inalte si versantilor vailorafluente de pe stanga Ariesului.
Pante cu inclinari peste 15 grade apar numai la periferia culoarului, in zonele de contact cu unitatile
vecine. Vatra propriu-zisa a celor doua orase ale culoarului depresionar este asezata in lunca larga a
Ariesului. Exceptie fac doar cartierele marginale din jumatatea nordica a orasului Turda, care sunt
asezate pe fruntile inalte aleteraselor inconjuratoare si pe valea larga a paraului Racilor.
0.2.1.6 Hidrogeologia
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.
Scurgerea apei in culoarul Ariesului Inferior prezinta o variatie temporala legata de evolutia
factorilor climatici (indeosebi precipitatiile) si una spatiala, dependenta de conditiilede relief, roca, sol,
vegetatie si activitatea umana. Variatiile scurgerii anuale oscileaza in jurulvalorii debitului mediu
multianual de 25,5 m³/s. Urmarind abaterea debitelor mediianuale fata de media multianuala pe o
perioada de 60 de ani (1950-2009), se remarca ovaloare maxima inregistrata in anul 1970: 41,9 m³/s
si o valoare minima de 12,6 m³/s,inregistrata in anul 1961.
Nivelul hidrostatic din terasa de lunca a Ariesului este reprezentat printr-o singura panza
deapa, situata la adancimea de 1,20 - 2 m, alimentata din Aries, prin infiltratii directe, in amonte de
Mihai Viteazu unde raul intersecteaza formatiunile impermeabile din baza. In acest mod se explica
bogatia si constanta debitului acestei panze, alimentata si din scurgerile provenite din izvoarele de pe
celelalte terase, care inmagazineaza, in aluviuni, cantitati insemnate de apa. Debitul bogat si constant
al nivelului freatic din lunca Ariesului poate asigura maricantitati de apa industriala si potabila.
Rezerva mare de apa subterana in terasa de 30-45 masigura necesarul pentru regiunea industriala a
culoarului depresionar.
0.2.1.7 Ecologia
0.2.1.7.1
Vegetatie 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 sint ocrotite o multime de specii
vegetale, intre ele multe fiind raritati floristice.
In Cheile Turzii vegetatia lemnoasa, care in alte zone geografice se distribuie in functie de
altitudine, se dezvolta intercalat, astfel: esente specifice marilor altitudini vor fi intilnite aici crescind
laolalta cu specii caracteristice dealurilor si cimpiilor, si anume:
-

-

gorunul (Quercus petraea), fagul (Fagus silvatica), carpenul (Carpenus betulus), teiul (Tilia
Cordata), cornul (Cornus mas) si singerul (Cornus Sanquinea) cu fructe albastrui si frunzele
ce se inrosesc cind vine toamna. Acestor copaci li se mai asociaza macesul (Rosa canina),
impreuna cu ruda lui - paducelul (Crataoegnus monogyno);
pini (Pinus sylvestris), pilcuri de salcii (Salix alba), rachita (Salix fragilis), arini (Alnus incana,
Alnus glutinosa) si plopi cu cele doua varietati, Populus alba si Populus negra, conifer pitic,
tisa (Taxus baccata), vestit pentru lemnul lui mirositor si trandafiriu;
pozitia privilegiata a Cheilor Turzii, cu orientarea generala nord-vest—sud-est, aparata de
fronturile atmosferice reci din nord si aerul foarte uscat din sud, a favorizat dezvoltarea si
pastrarea unor specii de plante intilnite foarte rar precum: usturoiul salbatic (Allium obliqum),
mararul pasaresc (Ferrula sadleriana);
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se intalnesc de asemenea paducelul si porumbarul (Prunus spinosa), o ruda mai departata a
macesului, un soi de artar, jugastrul (Acer campestre) folosit citeodata si ca pom ornamental;
s-au pastrat in interiorul Cheilor o serie de plante alpine, care aici se dezvolta sub altitudinea
lor specifica, dintre care amintim: ochiul boului (Aster alpinus), piciorul cocosului (Ranunculus
oreophilus), banica (Phyteuma orbiculare), cu florile ei albastre atit de atragatoare, odoleanul
de stinca si strutusorii (Selaginella helvetica);
zona Cheilor Turzii a fost proclamata si rezervatie botanica pentru prezenta unor plante
endemice, cum sunt: o specie de omag (Aconitum callibotryon fissurae), stinjenelul (Iris
gürteleri), spinul zbirlit, si vulturica (Hieracium substellatum tordanum). Cu ele coabiteaza si
citeva specii endemice carpatine cum sint: garofita alba (Dianthus spiculifolius), tamiioara
(Viola joói) si soponelul.

0.2.1.7.2
Fauna
Fauna urmeaza in linii mari distributia zonala a vegetatiei, la fel se intimpla si in spatiul Cheilor
Turzii, unde se intalnesc forme de viata, de la cele mai simple pina la animalele de interes cinegetic,
dupa cum urmeaza:
-

-

libelule comune (Calopterix splendens) sau de tipurile mai rare (Lestes barbarus;
fluturi foarte rari (Heterogynms, Phybaloptenix, Eublema Suavis);
valea riului Hasdate ofera conditii favorabile dezvoltarii faunei piscicole de talie mica si mijlocie,
precum: zvirluga (Cobitis taenia), grindelul (Nemachilus barbatulus), boisteanul (Phoxinus
phoxinus), porcusorii (Gobio gobio);
in riul Hasdate se gasesc broasca rosie de munte (Rana temporaria) si broasca riioasa bruna
(Bufo bufo), precum si sarpele de apa (Natorix natorix), total inofensiv, dar si sopirla (Lacerta
muralis);
acvila de stinca (Aquila chrysaetos), exemplar rarissim de pajura, cel mai mare rapitor inaripat de
la noi ; pasari de prada precum bufnita sau buha (Bubo bubo) si vinturelul (Falco tinunculus);
In perimetrul aerian al Cheilor Turzii, se pot intalni pasari de talie mica, unele dintre ele fiind raritati
avicole, precum fluturasul purpuriu (Tichodroma muraria), mierla de piatra sau mierla de stinca
(Monticola saxatilis), presura mustacioasa (Emberiza cia), pietrarul (Oenanthe oenanthe), corbul
(Corvus corax), lastunul de stinca sudic (Apus melba) dar si lastunul de stinca (Apus apus); pot si
intalnite si alte pasari precum si: privighetoarea (Luscinia luscinia), pitigoiul de livada, porumbelul
(Columba livia domestica) ;
Dintre animalele mari, de interes cinegetic, se mentioneaza: vulpea (Vulpes vulpes), bursucul
(Meles meles), mistretul (Sus scrofa), caprioara (Capreolus capreolus), iar din rindul carnivorelor
de talie mica amintim jderul de stinca (Mustela foina) si nevastuica (Mustela nivalis);
Pot fi des intalniti iepurele (Lepus europaeus transsilvanycus), veverita (Sciurus vulgaris), trei
specii de lilieci, una din ele, Myotis myotis, are talia cea mai mare dintre liliecii de la noi din tara,
celelalte specii, liliacul cu potcoava mare si liliacul cu potcoava mica, sint de talie mai mica.

0.2.1.7.3
Arii protejate
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.
Valorificarea habitatelor si a speciilor identificate in urma unor cercetari stiintifice sistematice,
a fost certificata la nivelul judetului Cluj si prin infiintarea unui numar important de rezervatii naturale,
insa suprafata ariilor protejate ocupa doar 1% din totalul suprafetei judetului Cluj. Aceasta proportie
situeaza judetul Cluj mult sub media pe tara (4.8 %).
Ariile protejate si siturile din reteaua Natura 2000 din judetul Cluj, cu evidentierea celor din
Regiune Turda – Campia Turzii, sunt prezentate in urmatoarele tabele.
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al

Suprafata
(ha)
2,0

al

1,0

Nr

Denumire arie protejata

Amplasament

Valoare

Categorie

1

Cariera Corabia

com.Gilau

Geologica

2

Pestera Varfurasu

com. Margau

Speologica

3

Fanatele Suatu (I si II)

com. Suatu

Botanica

4

Fanatele Clujului- Coparsaie

Cluj-Napoca

Botanica

5

Cluj-Napoca

Botanica

6

Fanatele Clujului-Valea lui
Craiu
Valea Morilor

com. Feleacu

Botanica

7

Paraul Dumbrava

com. Ciurila

Botanica

8

Cheile Turzii

com. M. Viteazu
com.Petresti

Mixta

Monument
naturii
Monument
naturii
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala

9

Lacul Stiucilor

com. Fizesu
Gherlii

Zoologica

Rezervatie
naturala

140,0

10

Valea Legiilor

com. Geaca

Zoologica

125,0

11

Stufarisurile de la Sic

com. Sic

zoologica

12

Fagetul Clujului

Cluj-Napoca

mixta

13

com. Margau

speologica

com. Margau

speologica

15

Pestera Mare (de pe Valea
Firei) PN-F
Pestera din Piatra Ponorului
PN-F
Gipsurile de la Leghia

com. Aghiresu

botanica

16

Locul fosilifer Corusu

com. Baciu

paleontologica

17

Molhasu Mare de la Izbuc

com. Belis

botanica

18

Cheile Baciului

com.Baciu

mixta

19

Cheile Turenilor

com. Tureni

mixta

20

Saraturile si Ocna Veche

Turda

botanica

21

com. Belis

mixta

22

Parcul
Natural
Apuseni
Dealul cu fluturi

Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Monument
naturii
Monument
naturii
Monument
naturii
Monument
naturii
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala
Parc natural

Com.Viisoara

zoologica

23

Rezervatia de orbeti

Apahida

zoologica

14

0.2.1.7.4
Nr. Crt.
1
2
3

Muntii

Rezervatie
naturala
Rezervatie
naturala

11,30
97,0
2,20
1,0
0,5
324,0

505,0
10,0
al

(2,0)

al

(2,0)

al

1,0

al

2,0
8,0
3,0
25,0
10,0
(6.200,0)
20,0
31,11

Situri Natura 2000
Numele zonei protejate (SCI)
Caian
Cheile Tureni
Cheile Turzii

Suprafata (ha)
235.4
68.6
323.7
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#
1
2
3

Coasta Lunii
Fagetul Clujului – Valea Morii
Fanatele Clujului – Coparsaie
Lacul Stiucilor, Sic, Puini, Valea Legilor
Molhasurile Capatanei
Muntele Mare
Padurea de stejar pufos de la Hoia Cluj
Parcul Natural Apuesni
Saraturile – Ocna Veche
Somesu Rece
Suatu-Ghiris
Trascau
Valea Florilor
Valea Ierii
Numele zonei protejate (SPA)
Muntele Trascaunlui
Padis- Muntele Vladeasa
Valea Fizesului
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829.7
1638.6
99.2
1736.4
816
1659.2
7.6
76149.8
140.5
8462
668.9
50.10
190.3
6194.1
Suprafata (ha)
99420.6
94585.2
71246.8

0.2.1.8 Infrastructura
0.2.1.8.1

Transport

Infrastructura rutiera
2

Densitatea retelei rutiere - judetul Cluj inregistreaza o densitate de 0,39 km/ km fiind devansat de
2
judetul Salaj cu o densitate de 0,40 km/km . Acest nivel al densitatii retelei rutiere plaseaza judetul
2
Cluj la putin peste nivelul la care se afla media nationala (0,33 km/ km ).
Judetul Cluj dispune de o densa retea de drumuri publice in lungime totala de 2.625 km din care
348 km reprezinta drumuri nationale. Din total, 612 km sunt drumuri modernizate, in majoritate
portiuni ale unor sosele de interes national si international. In interiorul teritoriului, legaturile sunt
asigurate de 2.277 km de drumuri judetene si comunale, din care 264 km sunt modernizate, iar pe
739 km sunt acoperite cu imbracaminti usoare.
La nivel regional, autostrada Bors-Oradea-Zalau-Cluj-Napoca-Turda-Brasov va scurta distanta dintre
principalele centre ale regiunii; aceasta autostrada va fi directionata prin partea centrala a regiunii
permitand pe de-o parte scoaterea «dintr-un con de umbra» a judetelor mai slab dezvoltate iar din
punct de vedere logistic si socio-economic permitand totodata conectarea la infrastructurile de
transport est-vest cu relatia Moldova.
Reteaua de transport feroviar
La nivel de judet liniile duble au o pondere de 87,9%, fiind cele mai ridicate din Regiunea NV, gradul
de electrificare fiind de peste 50% din totalul liniilor de cale ferata existente la nivel de judet. Referitor
la transportul de marfuri, statiile primitoare la nivel de judet ocupa pozitii de prim rang la nivel regional,
este vorba de statiile Dej, Campia Turzii, Turda, Aghires, Gherla si Cluj-Napoca.
Lungimea cailor ferate care strabat teritoriul judetului este de 240 km, din care: 129 km linie
electrificata. Prin localitatile Campia Turzii-Cluj-Huedin trece magistrala Bucuresti-Episcopia Bihor
care face legatura cu tarile din centrul si vestul Europei. Unul din marile noduri de cale ferata ale tarii
se afla in municipiul Dej de unde se asigura legatura cu importante centre din partea nordica a tarii pe
rutele: Dej-Baia-Mare-Satu-Mare;Dej-Beclean-Ilva Mica; Dej-Salva-Sighetul Marmatiei;Dej-BecleanDeda.
Au fost introduse trenurile „Sageata albastra‖, dar calitatea precara a materialului rulant, restrictiile de
viteza reduc foarte mult impactul acestora. Principalele probleme raman insa legaturile deficitare in
zona (mai ales cele interjudetene) si existenta a numeroase zone cu restrictii de viteza. Din punct de
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vedere al lungimii liniilor electrificate, Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) se situeaza pe
ultimul loc la nivel national avand o pondere de doar 4% din reteaua nationala, in conditiile in care
regiunea este teritoriul de,,legatura” infrastructurala a Romaniei cu Vestul european. Materialul rulant
este inca insuficient.
Transport aerian
In prezent Aeroportul International Cluj-Napoca este printre primele din tara, din punct de vedere al
traficului de pasageri. Aeroportul International Cluj-Napoca dispune acum de un terminal modern, cu
o capacitate de prelucrare de 300 pasageri / ora de varf/flux pentru zborurile internationale si
150 pasageri/ora de varf/flux pentru zborurile interne.

0.2.1.8.2

Posta si Telecomunicatii

In anul 2007, numarul unitatilor postale existente in judet era de 220, din care:





oficii (23 in mediul urban si 23 in mediul rural)
ghisee (6 in mediul urban si 29 in mediul rural)
agentii: 118
circumscriptii: 21

Dezvoltarea serviciilor postale rapide pe intreg teritoriul tarii reduce monopolul postei romane, mai
ales ca la nivel european a dus la eliminarea monopolului si la dezvoltarea pietei concurentiale.
Reteaua de telefonie fixa s-a dezvoltat in ultimii ani, tinind cont de statistici si datorita diversificarii
serviciilor oferite (televiziune prin cablu, internet). In judetul Cluj, numarul firmelor cu capital
romanesc care dezvolta produse software pentru pietele din strainatate este in crestere, cu sanse de
diversificare si dezvoltare de produse software proprii cu valoare adaugata ridicata. (solutii ERP,
solutii in domeniul multi-media,managementul calitatii, e-learning, e-government, inovatia de proces,
etc.).
De asemenea, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) a conectat la internet de
mare viteza zece comune din judetul Cluj prin includerea acestora in proiectul “Economia Bazata pe
Cunoastere”. Prin acest proiect s-au informatizat: primaria, scoala, biblioteca publica si Punctul de
Acces Public la Informatie (PAPI) din fiecare localitate inclusa in proiect. Cele zece comune in care au
fost implementate Retelele Electronice Locale (RECL) sunt: Marisel, Viisoara, Sanpaul, Suatu, Catina,
Cornesti, Baisoara, Frata, Bobalna si Iara.

0.2.1.8.3

Industrie

Indici superiori fata de perioada 1 ianuarie – 31 august 2007 s-au inregistrat in activitatile: fabricarea
produselor din cauciuc si mase plastice, industria constructiilor metalice si a produselor din metal, alte
activitati extractive, industria metalurgica si a produselor din metal, productia de mobilier si alte
activitati industriale, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa calda, edituri
poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor, fabricarea substantelor, a produselor chimice si
a fibrelor si firelor sintetice si artificiale, industria altor mijloace de transport, industria de aparatura si
instrumente medicale de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie, industria altor produse din
minerale nemetalice.
Descresteri mai importante s-au inregistrat in anul 2008 in: industria alimentara si a bauturilor,
fabricarea articolelor de imbracaminte. Industria pielariei si a produselor din piele, fabricarea celulozei,
hartiei si a produselor din hartie, fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor sintetice si
artificiale, industria metalurgica si a produselor din metal, industria constructiilor metalice si a
produselor din metal, industria de masini si echipamente, productia de mobilier si alte activitati
industriale s.a.
O crestere spectaculoasa s-a inregistrat la activitatea de productie a echipamentelor, aparatelor de
radio, televiziune si comunicatii si in mai mica masura la industria altor mijloace de transport.
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Energia

Energia termica produsa in judet este utilizata pentru procesele industriale, pentru incalzirea caselor
si pentru a produce apa calda. Combustibilul utilizat pentru aceste scopuri este gazul metan, in
majoritatea cazurilor. Furnizorul de gaz metan este S.C. EON Gaz S.A.
In judetul Cluj energia electrica este distribuita de catre S.C.ELECTRICA S.A, o companie care aigura
distributia energiei electrice la nivel national.

0.2.2

ANALIZE SI PREVIZIUNI SOCIO-ECONOMICE

0.2.2.1 Profilul socio-economic al Romaniei
Populatia si conditiile de trai
In prezent, Romania se confrunta atat cu declinul, cat si cu imbatranirea populatiei, un fenomen
comun majoritatii statelor membre ale UE. Populatia Romaniei a inregistrat o scadere lenta care
continua inca de la inceputul anilor 1990. Populatia Romaniei a scazut dramatic, de la 21,6 milioane
de locuitori in 2002 la 20,1 milioane de locuitori in 2011. Scaderea demografica din ultimii ani a fost
determinata atat de cresterea naturala negativa, cat si de balanta negativa a migratiei persoanelor
peste granite. Structura populatiei in functie de sex era 48,7% barbati si 51,3% femei.
In 2011, populatia urbana reprezenta 55,19% din total, cu variatii importante intre regiuni, plasand
Romania printre tarile putin urbanizate din Europa.
Structura administrativa
In 2011, reteaua urbana din Romania a cuprins 320 orase, din care 90% sunt orase mici si medii, cu
functii urbane insuficient proiectate si cu o infrastructura slaba. Municipalitatile, orasele si comunele
sunt grupate in 41 de judete care, impreuna cu capitala tarii, Bucuresti, corespund nivelului statistic
1
NUTS III . Mai mult de jumatate din orasele Romaniei (66 %) au o populatie mai mica de 20.000
locuitori si in general depind de o singura activitate economica, de regula industriala. O populatie de
peste 100.000 locuitori se inregistreaza in 25 de municipalitati.
Calitatea vietii in zonele urbane, in special in orasele mici si medii, este caracterizata de slaba
inzestrare a infrastructurii si serviciilor urbane.
Spre exemplu, situatia din orasele cu o populatie cuprinsa intre 30.000 si 100.000 locuitori a fost
urmatoarea: 22 % din gospodarii nu aveau acces la reteaua de alimentare cu apa, 13 % nu erau
conectate la sistemul de canalizare, 47 % nu erau conectate la sistemul de energie termica si 29 %
nu erau conectate la reteaua de gaze.
In orasele mai mici (cu o populatie mai mica de 30.000 locuitori), situatia era si mai rea: 31 % din
totalul caselor nu erau conectate la sistemul de alimentare cu apa, 33 % nu erau conectate la
sistemul de canalizare, 82 % nu erau conectate la sistemul de energie termica si 44 % nu erau
conectate la reteaua de gaze.
Economia nationala
Romania este membru nou in UE si este clasificata a 19-a intre tarile cu cele mai dezvoltate economii
din Europa in functie de Produsul Intern Brut (PIB). UE este cel mai important partener comercial al
Romaniei, aproximativ 65% din comert provenind din tarile UE. Capitala sa, Bucuresti, este unul
dintre cele mai vaste centre financiare din regiune. Desi Romania beneficiaza de o piata larga de
desfacere (aproape 21 milioane locuitori), a doua populatie ca marime (dupa Polonia) intre tarile nou
aderate in 2004 si 2007, se afla doar pe locul 6 in ceea ce priveste PIB.
Romania a inregistrat progrese considerabile in tranzitie, cu 80 % din activitatea economica in
sectorul privat, liberalizarea avansata a preturilor, un regim deschis al comertului exterior si a facut
pasi importanti in deschiderea graduala a pietelor cheie precum sectorul energetic si in domeniul
reformelor din sectorul bancar si al infrastructurii.
In 2011, cresterea PIB-ului a fost determinata in principal de agricultura – 11,5%, industrie – 30%,
constructii – 7,0%, servicii – 51,1%, taxe peproduse – 10,3%
1

NUTS – Norme statistice pe unitati teritoriale
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Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul serviciilor s-a situat pe primul lor in
anul 2011, cu o contributie de 52% adaugata la valoare bruta, urmat de industrie (30%), agricultura
(11,5%) si constructie (7%).
Inflatia de la finalul anului s-a situat pe o tendinta descendenta, scazand de la 5,7% in 2010 la 4,1%
in 2011 ca si consecinta a unei deprecieri continue a monedei nationale.
0.2.2.2 Profilul socio-economic al judetului Cluj
Structurile administrative
Potrivit datelor de la Directia Regionala de Statistica Cluj, la nivelul anului 2011, judetul Cluj are o
populatie de 659.370 persoane, 67 % dintre acestia traiesc in mediul urban si 33 % in mediul rural.
Un procent de 45 % din populatia judetului locuieste in municipiul Cluj - Napoca, care reprezinta mai
mult de 67 % din locuitorii mediului urban. Mediul urban, cu o populatie de 434.201 locuitori are in
2
componenta 5 municipii si un oras, cu o densitate medie de 66,3 % locuitori-km , ceea ce inseamna
ca la fiecare 3 persoane, 2 traiesc in mediul urban. In mediul rural densitatea medie este de
2
33,7 % locuitori-km .
Populatia judetului Cluj
La recensamantul din anul 2002, populatia judetului Cluj era de 702.755, iar la nivelul anului 2011,
populatia este de 659.370.
Economia judetului Cluj
Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le detine judetul Cluj, sunt forta de munca
specializata, infrastructura de transport dezvoltata (aeroportul a carui pista si oferta de servicii sunt in
extindere), vocatia multiculturala a regiunii, potentialul turistic, mediul de afaceri dinamic si rata
scazuta a somajului.
In cadrul activitatilor industriale locul preponderent il ocupa industria prelucratoare in cadrul careia
sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel national. Este ilustrativ faptul ca peste 22,2
% din populattia ocupata isi desfasoara activitatea in subramurile industriale.
In ultimii ani s-au dezvoltat prestarile de servicii. Au cunoscut, de asemenea o dezvoltare accentuata,
incepand indeosebi cu anul 2000, constructiile de locuinte.
Fondul forestier, inclusiv suprafetele cu vegetatie forestiera care acopera o suprafata de 170.036 ha
(25,5 % din suprafata judetului) a fost si este organic conectat la dezvoltarea mai multor ramuri
economice, indeosebi a industriei si constructiilor.

0.2.2.3 Profilul economic al zonelor urbane din Zona Proiectului
Municipiul Turda.
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 6,59 % din populatia totala a
judetului si 10,01 % din populatia urbana a acestuia.
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, Tureni, Ploscos si Viisoara.
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
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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 ClujNapoca). In 2011, populatia orasului Turda era de 43.472 locuitori.
Comuna Mihai Viteazu, aflata in imediata proximitate a centrului urban este in egala masura stabila
demografic. Din 2002 in 2011, variatia este de numai +0,8%, la o populatie de 5.270 de persoane. Pe
de alta parte, pe masura ce ne indepartam de Turda, populatia rurala din zona este in scadere
accentuata. Comuna Moldovenesti, cu 3.246 de locuitori manifesta in 8 ani o pierdere de cca. 4% din
populatie. Probabil aici avem de-a face si cu o migratie spre centrele urbane, inclusiv Turda.
Asadar, teritoriul poseda suficienta forta de munca pentru a putea sustine industria din Turda.
Somajul este sensibil sub media pe tara. Datele AJOFM arata o rata de 4,4 % la inceputul anului
2011, fata de rata nationala de 7 %.
Turda este un un oras puternic din punct de vedere economic, dezvoltat in principal in directie
industriala, sunt peste 1.500 de firme care functioneaza in acest moment in oras, majoritatea dintre
acestea isi desfasoara activitatea in industria grea.

Municipiul Campia Turzii.
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.
Din punct de vedere al numarului de locuitori Cimpia Turzii se situeaza pe locul al 4-lea in topul
localitatilor din judet si are o populatie stabila de 26.307 de locuitori raportata la anul 2008.
Numarul gospodariilor: 3.267; numarul locuintelor: 8.772. Raportul pe sexe este de 48.7 % barbati si
51.3 % femei. Din punct de vedere etnic structura populatiei municipiului este structurata in 87.1 %
romani, 8 % unguri, 4.7 % tigani si 0.2 % germani.

0.2.3 Evaluarea cadrului institutional si legal
•

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (documente de infiintare, membri, personal
executiv, cifra de afaceri, etc.);

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara este “APA VAII ARIESULUI”, care a fost infiintata in august
2007, prin semnarea Hotararii Consiliilor locale: Turda (127/13.08.2007), Campia Turzii
(73/20.08.2007), Calarasi (39/16.08.2007), Luna (28/16.08.2007), Mihai Viteazu (27/14.08.2007),
Petrestii de Jos (12/09.08.2007), Sandulesti (46/14.08.2007), Tritenii de Jos (40/16.08.2007), Viisoara
(42/13.08.2007), de participare la constituirea ADI.
Patrimoniul initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA VAII ARIESULUI” este de
56.073 RON, constand din contributia in numerar a Consiliilor Locale:
• Turda – cu un aport in numerar in valoare de 28.863 lei,
• Campia Turzii – cu un aport in numerar in valoare de 13.432,5 lei,
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Calarasi – cu un aport in numerar in valoare de 1.290,5 lei,
Luna – cu un aport in numerar in valoare de 2.294 lei,
Mihai Viteazu – cu un aport in numerar in valoare de 2.874,5 lei,
Petrestii de Jos – cu un aport in numerar in valoare de 909.5 lei,
Sandulesti – cu un aport in numerar in valoare de 946 lei,
Tritenii de Jos – cu un aport in numerar in valoare de 2.540 lei,
Viisoara – cu un aport in numerar in valoare de 2.923 lei.

Comunele Ciurila, Ploscos, Ceanu Mare au aderat la ADI in anul 2009 conform Hotararilor de aderare
ale Consiliului Local Ciurila (3/12.02.2010), Ploscos (18/22.06.2009) si Ceanu Mare (57/22.10.2009).
In urma aprobarii noilor asociati, Statutul ADI a fost modificat in ianuarie 2010, iar modificarea a fost
aprobata de catre asociatii fondatori, prin Hotarari ale Consiliilor Locale.
Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele:
• Cotizatiile membrilor sai si alte contribuitii de la bugetele Autoritatilor Locale
• Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
• Donatii, sponsorizari sau legate
• Orice alte surse legale de venituri
Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, formata din toti reprezentantii
desemnati de Autoritatile Locale. Dintre acesti reprezentanti s-au ales Presedintele Asociatiei si
Consiliul Director care este organul executiv de conducere al Asociatiei.
Din analiza Statutului initial din 2007 si a celui modificat in 2010 precum si a Actului Constitutiv al ADI,
rezulta ca ADI este o structura bine definita, constituita din organisme de management, administratie
si control cu competente si atributii care sunt stabilite expres prin Statut, avand capacitatea de a
intelege si controla viitoarele decizii generate de implementarea proiectelor de investitii, prin
adoptarea de decizii corecte.
Actul Constitutiv al ADI si Statutul Asociatiei indeplinesc cerintele din POS Mediu privind infiintarea
Asociatiei si cerintele minime ale Deciziei de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv
cadru si a statutului cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitare pentru servicii de utilitate
publica.
•

Operator Regional (documente de infiintare, actionari, personal executiv, cifra de afaceri,
numar de angajati);

Operatorul Regional (OR) din Regiunea Turda Campia-Turzii, judetul Cluj, este S.C. COMPANIA DE
APA ARIES S.A. Turda. Autoritatile Locale din Regiune, din judetul Cluj, au decis sa formeze OR prin
urmatoarele Hotarari ale Consiliilor Locale:
• Decizia Consiliului Local Turda nr. 128 din 13 august 2007;
• Decizia Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 20 august 2007;
• Decizia Consiliului Local al Comunei Calarasi nr. 40 din 16 august 2007;
• Decizia Consiliului Local al Comunei Luna nr. 29 din 16 August 2007;
• Decizia Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu nr. 28 din 14 august 2007;
• Decizia Consiliului Local al Comunei Petresti de Jos nr. 13 din 09 august 2007
• Decizia Consiliului Local al Comunei Sandulesti nr. 47 din 14 august 2007
• Decizia Consiliului Local al Comunei Triteni de Jos nr. 38 din 16 august 2007
• Decizia Consiliului Local al Comunei Viisoara nr. 43 din 13 august 2007
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Actionari
Consiliul Local Turda
Consiliul Local Campia Turzii
Consiliul Local Calarasi
Consiliul Local Luna
Consiliul Local Mihai Viteazu
Consiliul Local Petrestii de Jos
Consiliul Local Sandulesti
Consiliul Local Tritenii de Jos
Consiliul Local Viisoara

Aport in numerar
504.660 lei
381.300 lei
22.060 lei
39.210 lei
49.140 lei
15.550 lei
16.170 lei
43.420 lei
49.960 lei
1.121.470 lei

Procent (%)
45.00
34.00
1.97
3.50
4.38
1.39
1.44
3.87
4.46
100
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Cifra de afaceri a Companiei de Apa Aries SA:
2010
17,551,837 lei
2011
18,273,272 lei
2012
17,612,738 lei
Personalul angajat al companiei se compune din personal de exploatare in numar de 229 si
personal auxiliar 47 persoane, din care 8 sunt sefi de departamente.
•

Contractul de Delegare (cand a fost semnat, daca acopera si zonele care vor fi incluse in
proiect, etc.);
“CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA
SI DE CANALIZARE” a fost semnat in data 21.09.2007 intre ADI „Apa Vaii Ariesului” in calitate de
Autoritate Deleganta si “Compania de Apa Aries” in calitate de Operator Regional. Prin acest
contract de delegare, societatii comerciale i s-a concesionat intreaga activitate de gestiune a
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare din zona asociatiei. In urma semnarii acestui
contract de delegare, Companiei de Apa Aries i se acorda dreptul de acces, oricand, la toate
terenurile din interiorul Ariei de Competenta Teritoriala a Asociatiei in subsolul carora sau pe
suprafata carora sunt situate instalatii de productie, transport sau distributie de apa potabila si de
colectare, transport sau tartare a apei uzate, inclusiv toate terenurile invecinate si drepturile de
trecere asociate instalatiilor si necesare in vederea gestionarii si furnizarii Serviciilor de apa si de
canalizare.
Toate consiliile locale incluse in proiect au emis hotarari de consiliu pentru aprobarea contractului de
delegare de gestiune catre OR, astfel:
• Hotararea nr 41 (16.08.2007) – Consiliul Local Calarasi;
• Hotararea nr 39 (16.08.2007) – Consiliul Local Tritenii de Jos;
• Hotararea nr 29 (14.08.2007) – Consiliul Local Mihai Viteazu;
• Hotararea nr 30 (16.08.2007) – Consiliul Local Luna;
• Hotararea nr 14 (09.08.2007) – Consiliul Local Petrestii de Jos;
• Hotararea nr 48 (14.08.2007) – Consiliul Local Sandulesti;
• Hotararea nr 129 (13.08.2007) – Consiliul Local Turda;
• Hotararea nr 41 (13.08.2007) – Consiliul Local Viisoara;
• Hotararea nr 74 (20.08.2007) – Consiliul Local Campia Turzii;
• Hotararea nr. 58 (29.10.2009) – Consiliul Local Ceanu Mare;
• Hotararea nr. 37 (13.07.2012) – Consiliul Local Ciurila;
• Hotararea nr. 19 (22.06.2009) – Consiliul Local Ploscos.
•

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) (data infiintarii, structura, personal,
experienta in gestionarea proiectelor, etc.).

UIP a fost infiintata in anul 2007 si acum are in componenta 14 persoane, este compus din:
• Manager UIP
• Ofiter Nereguli
• Ofiter Financiar
• Contabil
• Ofiter Publicitate
• 7 Coordonatori Contracte
• Secretar / operator SEAP
• Jurist
Personalul a fost instruit prin traininguri de specialitate in cadrul Contractului de Asistenta Tehnica
pentru Managementul Proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa ai apa uzata din
regiunea Turda-Campia Turzii” si are experienta in implementarea proiectelor prin implementarea
proiectului sus-mentionat.
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0.2 4 Resurse de apa
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 Hamas, 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.
2

Bazinul hidrografic al Muresului are o suprafata de aproximativ 29.500 km , iar raul Mures are o
2
lungime totala de 749 km, din care pe teritoriul Romaniei 27.920 km 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.
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.

Pe teritoriul judetului Cluj, bazinul hidrografic al raului Aries este compus din 36 de rauri cu o lungime
2
totala de aproximativ 500 km si o suprafata de 1,542 km . Densitatea medie a retelei hidrografice este
2
de 0,32 km/km . 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.

0.2.5 Poluarea apei
Tipurile de resurse de apa teoretice si tehnic utilizabile de pe teritoriul administrativ al judetului Cluj ce
apartine Operatorului Regional sunt:



subterane, utilizate numai in scop potabil;
de suprafata (pentru Campia Turzii - raul Hasdate si Aries).

Principalele surse potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de agentii economici cu deversare
in emisari fara o epurare corespunzaatoare.
Surse de poluare:
 Poluarea datorita deversarii apelor uzate menajere neepurate provenind din municipiul Turda si
Campia Turzii;

Pagina 17

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

 Poluarea apelor de suprafata datorita capacitatilor insuficiente de preepurare sau inexistentei
unor statii de epurare la nivelul agentilor economici;
 Preepurare insuficienta la spitale, deversarea apelor uzate realizandu-se in reteaua de
canalizare oraseneasca;
 Inexistenta unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din orasul Turda si Campia Turzii;
 Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la
nivelul localitatilor rurale;
 Poluarea apei subterane datorita activitatii de depozitari neautorizate;
 Poluarea apelor subterane datorita infiltrarilor de ape uzate provenite de la populatie;
 Poluarea apelor subterane datorita depozitelor de deseuri industriale;
 Poluarea apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a
pesticidelor;
 Poluarea apelor subterane datorata stocarii incorecte a dejectiilor animaliere din agricultura de la
fermele zootehnice.
Strategia pentru managementul namolului in aria de operare a CAA Turda a propus optiuni adaptate
la specificitatea fiecarei zone. Avand in vedere particularitatile geografice, se recomanda creerea de
facilitati de depozitare si/sau compostarea pentru cantitatea maxima ce se poate utiliza in agricultura,
completata cu deshidratarea la un nivel mai mare de 35% substanta uscata pentru creerera conditiei
de depozitare in depozite ecologice zonale precum si uscarea in echipamente specifice ceea ce
presupune accesarea de investitii noi.
Astfel, se recomanda a fi luate in considerare urmatoarele optiuni de gestionare a namolurilor:
•

SEAU Campia Turzii – Se recomanda ca, in functie de caracteristicile de calitate, namolul
generat din aceasta statie sa fie in principal directionat catre utilizarea in agricultura. Pe
termen scurt si mediu, namolul poate fi depozitat la depozitele ecologice existente sau care
urmeaza a fi realizat in cadrul judetului Cluj. De asemenea, se pot avea in vedere facilitatile
de compostare prevazute in judet, in cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor.
In functie de prevederile Strategiei nationale, se vor evalua oportunitatile de incinerare a
namolurilor in incineratoarele regionale care urmeaza a fi realizate. De asemenea, va fi
analizata optiunea de tratare si valorificare a namolurilor prin metode de uscare si incinerare
in fabrici de ciment.

•

SEAU Luncani, Triteni de Jos, Copaceni – avand in vedere specificul geografic al zonei,
cantitatile de namol produse, se recomanda solutia punctuala de utilizare a namolului produs
in agricultura.

S-au facut analize de namol la laboratorul WESSLING ROMANIA S.R.L. asupra namolului primar
(personalul de laborator al statiei de epurare a prelevat probe de namol din diverse puncte ale
paturilor de uscare, de la diverse adancimi, esantioanele colectate avand vechimea cuprinsa intre 5 si
10 ani).
Analizele efectuate indica incarcari reduse cu metale grele, provenite in special din surse menajere si
nemenajere; datele cu incarcari de metale grele sunt prezentate in Anexa. 2.8.3 . Din punct de vedere
calitativ, namolul indeplineste cerintele aplicabile si este adecvat in scopul utilizarii in agricultura si
silvicultura.
0.2.6 Consumul actual de apa
Consumul uzual de apa, in regiunea Turda-Campia Turzii este detaliat in urmatorul tabel. Toate
datele au fost furnizate de operator.
Localitate

Tip

Turda

Urban

Campia Turzii

Urban

Destinatie
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential

Unitate de masura
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi

2013
110
1.643
110
1.270
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Localitate

Tip

Viisoara

Rural

Luna

Rural

Mihai Viteazu

Rural

Petrestii de Jos

Rural

Sandulesti

Rural

Tritenii de Jos

Rural

Calarasi
Ciurila
Ploscos

Rural
Rural
Rural

Destinatie
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential
Rezidential
Non-rezidential

Unitate de masura
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi

Master Plan
Aprilie 2014

2013
110
162
110
145
110
149
80
37
110
44
80
40
80
61
80
16
80
10

0.2.7 Capacitatile existente si performantele actuale ale sistemelor de apa si apa uzata din
Regunea Turda – Campia Turzii
0.2.7.1 Situatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa din aria proiectului
0.2.7.1.1
Municipiul Turda
Fronturi de captare
Municipiul Turda este alimentat cu apa subterana din patru fronturi de puturi: (Cornesti, Mihai
Viteazul, Turda Veche si Varianta). Din acestea, fronturile Cornesti si Mihai Viteazul functioneaza
continuu. Captarea Turda Veche (25 l/s) si Varianta (30 l/s) sunt in conservare.
Captarea Cornesti a fost proiectata pentru 318 l/s si este alcatuita din 4 grupuri de puturi:
• Grupul de puturi Moldovenesti alcatuit din 16 puturi cu adancimi intre 10-15 m, care au fost
reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”
• Grupul de puturi Ciucas format din 6 puturi cu adancimi intre 8-13m, care au fost reabilitate
prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”
• Grupul de puturi Dispecerat care are 10 puturi cu adancimea de 7-14 m, din care8 puturi au
fost reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”
• Grupul de puturi Balastiera cu 22 puturi cu adancimi intre 5-14 m, din care 15 puturi au fost
reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”.
Captarea Mihai Viteazu este alcatuita din 6 puturi de mica adancime. 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.
Captarea "Turda Veche" - debitul proiectat pentru acesta captare a fost de 25 l/s. Captarea este
tinuta in regim de conservare.
Captarea "Varianta" - este compusa din 10 puturi (H1 – H10). Stratul acviferului este compus din
pietris, bolovanis si nisip grosier. Directia de curgere este de la nord-vest la sud-est. Prin POS Mediu
I, au fost reabilitate un numar total de 51 de puturi, 45 de puturi de la captarea Cornesti si 6 puturi
pentru captarea Mihai Viteazu.
Tratare apa Turda
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 - faza I constand
in cladiri suplimentare cu incaperi pentru dozare, neutralizare, depozit de butelii de clor si panouri
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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.
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, aflate in reabilitare prin programul POS Mediu
I;
 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), in reabilitare prin programul
POS Mediu I;
 Rezervorul “Varianta” 1 x 200 m³, in conservare;
 Rezervorul “Mihai Viteazu”, 1 x 2 500 m³ in reabilitare prin programul POS Mediu I.
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).
Aductiuni de apa
Orasul este alimentat cu apa din mai multe fronturi de puturi, din sud vest. Apa bruta este pompata
din fronturile de puturi in statia principala de pompare la intrarea vestica a satului Mihai Viteazul, la
aproape 5 km distanta de Turda. 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 cu diametrul de 400 mm si
respectiv 600 mm. Conducta de 400 mm intra direct in partile estice ale orasului, la est si sud de raul
Aries.
Conducta de 600 mm este pozitionata in paralel cu conducta de 400 mm, in nord, de-a lungul raului
Aries si se desparte la cea de a doua statie de pompare Varianta.
Conducte principale de distributie a apei
Din rezervorul 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 rezervorul Cetate este
conectata printr-unby-pass la iesirea rezervorului si alimenteaza (printr-o conducta de 400 mm) partile
centrale ale orasului.
Sectiunea de conducta de aductiune de la SP Mihai Viteazu la SP Varianta si de aici catre rezervorul
3
Cetate (2 x 5 000 m ) este reabilitata partial. Lungimea totala este de aproape 8 km, fiind realizata in
1970. In faza I a programului POS Mediu 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.
Retele de apa
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
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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 I, 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 I s-au propus:
- reabilitarea a 56,521 km de retele, conductele reabilitate fiind prevazute din polietilena de inalta
densitate (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 si cu diverse diametre (Dn 110, 125 si
200) si
- realizarea unui numar de 314 bransamente noi.
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
deasemenea 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.

0.2.7.1.2 Municipiul Campia Turzii
Captarea apei
Municipiul Campia Turzii este alimentat din sursa de suprafata “Hasdate”. In faza I a programului POS
Mediu s-a reabilitat statia de tratare Hasdate.
Sursa de suprafata Hasdate
Captarea consta in baraj deversor si camera de captare. Apa captata ajunge prin curgere libera
(gravitational) la statia de tratare Hasdate, dar in perioadele critice, cand nivelul apei e cel mai scazut
la captare, apa bruta este pompata. Priza este in proces de reabilitare.
In faza a II-a a programului POS Mediu se propune o noua sursa de suprafata, din raul Aries, din
cauza perioadei prelungite de seceta din ultimii ani, masuratorile aratand ca debitul raului Hasdate a
scazut dramatic. In anul 2012, Operatorul a functionat cu aceasta statie de tratare producand doar 50
% din cerinta de apa din zona de alimentare Campia Turzii, pe perioada lunilor aprilie – octombrie,
aproximativ 7 luni (vezi fotografiile de mai jos, pentru aceleasi sectiunui de referinta). In aceeasi
perioada, s-a constatat si o scadere a nivelului panzei freatice pentru fronturile de puturi din zona.
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Statia de tratare apa Hasdate
Suprafata de teren care deserveste statia de tratare existenta are o suprafata de cca. 14.160 mp si
este 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, compusa din procesele: preclorinare, coagulare,
floculare, decantare, filtrarea rapida cu nisip, tratare cu carbune activ si dezinfectia finala. Debitul
statiei dupa reabilitare este de 250 l/s. Prin programul POS Mediu etapa II, se propune realizarea unei
statii de tratare pentru sursa de apa din raul Aries, avand un debit maxim de 250 l/s.
Rezervoare de apa
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/ora si Hp = 42 m.
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/ora, Hp =18 m;
 SP “Calarasi” , aici exista doua statii de pompare, fiecare cu pompe montate in 1986;
Aductiuni - Municipiul Campia Turzii este alimentat de la ST Hasdate, localizata la sud de Turda la
3
cota de 320 m. Apa tratata este pompata intr-un rezervor de 5.000 m la sud de orasul Campia Turzii,
langa satul Calarasi Gara printr-o conducta cu o lungime de aproape 10-11 km(de la ST catre
rezervor). De la rezervor, apa curge gravitational catre oras pe 2,5-3 km, printr-o conducta de 600
mm.
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 prima faza a programului POS Mediu 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
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Hasdate este insuficienta pe perioada secetoasa a anului, motiv pentru care s-a analizat si propus o
solutie alternativa de alimentare cu apa prin captarea raului Aries.
0.2.7.1.3 Comuna Sandulesti
Comuna Sandulesti contine satele Sandulesti si Copaceni.
Sursa de apa, tratarea apei
Sursa de apa care alimenteaza comuna Sandulesti este aceeasi sursa care alimenteaza si municipiul
Turda si anume:
• Fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda).
Apa distribuita spre ambele localitati ale comunei este dezinfectata prin clorinare.
Rezervoare, statii de pompare - Ambele sate sunt alimentate din rezervoarele Sandulesti, avand
capacitatea de V=2x200 mc, unde apa ajunge prin pompare (SP Sandulesti) de la cota 374 m la cota
574 m (de la rezervoarele Cetate din municipiul Turda).
Aductiune - De la SP Sandulesti apa este dirijata spre rezervoarele de capacitate 2 x 200 mc,
printr-o conducta de otel DN150 mm, cu lungimea de 5.480 m.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din Sandulesti acopera intreaga trama stradala si este
alcatuita din 10.100 m. Reteaua de distribuitie din Copaceni acopera intreaga trama stradala si este
alcatuita din 17.100 m. Retelele de apa din comuna Sandulesti sunt intr-o stare buna de functionare si
nu necesita investitii noi.
0.2.7.1.4 Comuna Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu are in componenta satele: Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti.
Mihai Viteazu
Sursa de apa, tratarea apei - este aceeasi sursa care alimenteaza si municipiul Turda, si anume
fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda). Apa distribuita este dezinfectata prin clorinare
in cadrul gospodariei de apa amplasate pe raza localitatii.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru localitatea Mihai
Viteazu. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din rezervorul de apa cu o
capacitate de 2.500 mc, aflat in incinta gospodariei de apa Mihai Viteazu.
Aductiune - De la SP 1, se preia apa de la rezervorul Mihai Viteazu si se pompeaza in conducte de
refulare, una cu Dn 400 mm de lungime 11.200 m si una de Dn 600 mm de lungime de7.000 m. Din
conducta de otel Dn 400, apa este dirijata spre Mihai Viteazu printr-o conducta de otel Dn 100 mm, cu
lungimea de 3.560 m.
Retea de distributie - Localitatea Mihai Viteazu este alimentat din captarea Mihai Viteazu care
alimenteaza si municipiul Turda. Apa distribuita este clorinata, iar populatia racordata la reteaua de
apa este de 3.359 persoane, reteaua de distributie avand o lungime de 28.500 m.
In localitatea Mihai Viteazu, lucrarile realizate prin POS Mediu I, nu au asigurat un grad de
conectivitate de 100%, motiv pentru care este necesara extinderea retelei de apa, ceea ce s-a si
propus in cadrul POS Mediu II.
Cornesti
Sursa de apa, tratarea apei
Alimentarea cu apa a localitatii Cornesti de face din fronturile de captare Cornesti (Turda). Apa
distribuita este clorinata direct in aductiunea ce alimenteaza localitatea Cornesti.
Rezervoare, statii de pompare - In localitatea Cornesti exista un rezervor de inmagazinare apa
potabila aflat in conservare, cu o capacitate de 200 mc.
Aductiune - de la captare, apa este dirijata printr-o conducta de otel DN150 mm.
Retea de distributie- distribuita se face gravitational de la captarea Cornesti. Circa 519 persoane din
Cornesti sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa, care contine retele in lungime de 28.900 m.
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Reteaua de apa din localitate este realizata din beton sau hotel, avand depasita durata de viata.
Pentru a inlatura pierderile mari din sistem, este necesar reabilitarea acestor tronsoane de retea.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.
Cheia
Sursa de apa, tratarea apei
Alimentarea cu apa a localitatii Cheia de face din fronturile de captare Cornesti (Turda). Apa
distribuita este dezinfectata prin clorinare in cadrul gospodariei de apa din localitatea Mihai Viteazu.
Rezervoare, statii de pompare - in localitatea Cheia este un rezervor de inmagazinare cu o
capacitate de 100 mc.
Aductiune - De la SP 1 se preia apa de la rezervorul Mihai Viteazu si se pompeaza in conducte de
refulare, una cu Dn 400 mm avand lungimea de 11.200 m si una de Dn 600mm in lungime de 7.000
m. Din conducta de otel Dn600 mm apa este dirijata spre Cheia printr-o conducta de otel Dn 100 mm
cu lungimea de 2.530 m.
Retea de distributie - Localitatea Cheia este alimentata din captarea Cornesti, care alimenteaza si
municipiul Turda. Apa distribuita este clorinata. Reteaua de distributie acopea intreaga trama
stradala, avand o lungime de 8.100 m.

0.2.7.1.5 Comuna Calarasi
Comuna Calarasi contine localitatile: Calarasi, Calarasi Gara si Bogata.
Calarasi si Calarasi Gara
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatile Calarasi si Calarasi Gara au aceeasi sursa de apa ca si municipiul Campia Turzii si
anume:
suprafata Hasdate si drenul Calarasi. Apa din dren este trimisa in rezervorul Calarasi (V = 5.000 mc)
dupa ce este tratata cu clorura de var, iar apa de suprafata este tratata in statia de tratare Hasdate.
Rezervoare, statii de pompare - In localitatea Calarasi exista un rezervor de inmagazinare cu
capacitatea de 200 mc de unde se distribuie apa in ambele sate.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Calarasi are o lungime de 14.810 m si
deserveste un numar de 880 locuitori, iar in localitatea Calarasi Gara, reteauaare o lungime de
4.452 m, la care sunt racordati 300 locuitori. Reteaua de apa existenta este in stare buna de
functionare.
Bogata
Sursa de apa, tratarea apei –Sursa de apa pentru Bogata este aceeasi cu sursa pentru Turda, si
anume: Fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda).
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru localitatea Bogata.
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din rezervorul de apa aflat in incinta
gospodariei de apa din Turda.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie este legata de reteaua de distributie a orasului Turda.
Reteaua este din PEID cu DN50-110 si lungimea de 9.200 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.

0.2.7.1.6 Comuna Viisoara
Comuna Viisoara contine localitatile: Viisoara si Urca.
Viisoara si Urca
Sursa de apa, tratarea apei - Sursa de apa pentru Viisoara si Urca este aceeasi cu sursa pentru
Campia Turzii si anume: sursa de suprafata Hasdate
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru aceste localitati.
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din reteaua de apa a localitatii Campia
Turzii, care alimenteaza aceste localitati.
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Reteaua de distributie - Reteaua de distributie este legata de reteaua de distributie pentru Campia
Turzii. Reteaua este din PEID cu DN50-110 si are o lungimea de 23.000 m, la reteaua de distributie
existenta fiind racordati un numar de 4.220 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.
0.2.7.1.7 Comuna Luna
Comuna Luna contine localitatile: Luna, Luncani si Gligoresti.
Luna
Sursa de apa, tratarea apei
Captarea este constituita dintr-un dren realizat pe malul raului Aries, avand lungimea de 675 m,
realizat din tuburi de beton cu Dn 300 mm, prevazut cu filtru invers, ecran de argila, camine de
vizitare si put colector.
Rezervoare, statii de pompare - din putul colector, apa este pompata in rezervorul de inmagazinare
de 200 mc.
Retea de distributie
Reteaua de distributie este legata de reteaua de distribuie a orasului Turda. Reteaua este din PEID
cu DN50-110 si lungimea de 9.200 m, la care sunt racordati 984 locuitori. Reteaua de apa existenta
este in buna stare de functionare, iar pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara
extinderea retelei de apa.
Luncani
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatea este alimentata cu apa prin captarea unui dren realizat pe malul raului Aries, avand o
lungime de 100 m si cu ajutorul unor puturi de adancime executate de catre localnici, dar care nu au
fost preluate inca de catre primarie sau operator. Reteaua dispune de o statie de clorinare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa in localitate cu o capacitate de 200 mc,
de unde apa este distribuita gravitational spre locuitori.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Luncani este de aproximativ 6.700 m si
deserveste450 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.
Gligoresti
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa prin captarea unui dren realizat pe
malul raului Aries. Nu exista statie de clorinare a apei si este necesara dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - In localitate exista 6 rezervore de apa (volum total = 300 mc), care
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Gligoresti are o lungime de aproximativ
3.850 m si deserveste 542 locuitori.

0.2.7.1.8 Comuna Petrestii de Jos
Comuna Petrestii de Jos se compune din localitatile: Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc, Petrestii de
Sus, Deleni, Livada, Plaiuri si Craiesti.
Petrestii de Jos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa prin captarea a 3 izvoare aflate in
vecinatatea raului Hasdate si un put forat cu o adancime de 22,4 m. Sistemul de alimentare cu apa nu
dispune de statie de tratare/clorinare a apei, fiind necesara realizarea dezinfectiei apei.
Rezervoare, statii de pompare - nu exista rezervor de apa sau statii de pompare in localitate,
distributia facandu-se gravitational direct de la surse.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Jos are o lungime de
aproximativ 7.300 m si deserveste 558 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%,
este necesara extinderea retelei de apa.
Petrestii de Mijloc
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind
necesara realizarea dezinfectiei apei.
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Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa din beton cu o capacitate de 100 mc care
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petresti de Mijloc are o lungime de
aproximativ 1.900 m si deserveste 132 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%,
este necesara extinderea retelei de apa.
Petrestii de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate. Apa captata este tratata printr-o statie de clorinare.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa cu o capacitate de 12,5 mc care asigura
distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Susare o lungime de
aproximativ 2.250 m si deserveste 82 locuitori.
Livada
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Valea Livezii si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 4 rezervore de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare
(capacitate totala de inmagazinare = 40 mc), care asigura distributia apei gravitational in toata
localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Livada are o lungime de aproximativ
5.350 m si deserveste 174 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara
extinderea retelei de apa.
Deleni
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Micus si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa cu o capacitate de 100 mc, care asigura
distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Deleni are o lungime de aproximativ
4.900 m si deserveste 218 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara
extinderea retelei de apa.
Plaiuri
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind
necesara dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 3 rezervore de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare
(capacitate totala de inmagazinare = 30 mc), care asigura distributia apei gravitational in toata
localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Plaiuri are o lungime de aproximativ
3.600 m si deserveste 150 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara
extinderea retelei de apa.
Craiesti
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Saliste si nu dispune de statie de tratare sau clorinarea apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 4 rezervore de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare, care
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Craiesti are o lungime de aproximativ
3.450 m si deserveste 175 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara
extinderea retelei de apa.

0.2.7.1.9 Comuna Tritenii de Jos
Comuna Tritenii de Joseste compusa din localitatile: Tritenii de Sus, Tritenii de Jos, Padureni,
Colonia, Clapa, Triteni Hotar.
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Tritenii de Jos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din doua puturi de adancime. Unul
din puturi se afla in zona primariei, apa captata este pompata in rezervorul de 150 mc aflat in amonte,
la o distanta de aproximativ 1 km. Al doilea put este situat in cealalta parte a localitatii, pompand apa
in rezervorul de 60 mc, amplasat in apropiere. Apa distribuita in localitatea nu este tratata. Sursa de
apa a localitatii este insuficienta, fiind necesara suplimentarea captarii de apa pentru a asigura debitul
necesar de apa si in perioada secetoasa precum si tratarea acesteia.
Rezervoare, statii de pompare - in localitate exista 2 rezervoare de apa (1 x 150 mc si 1 x 60 mc),
unul in partea de vest a localitatii si unul in partea de est. Din aceste rezervoare apa este distribuita
gravitational in localitate. Pentru asigurarea debitului de apa necesar precum si a rezervei de incendiu
este necesar realizarea unui nou rezervor de apa cu o capacitate de 250 mc.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Tritenii de Jos are o lungime de
aproximativ 5.300 m si deserveste 750 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este
necesara extinderea retelei de apa.
Tritenii de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Reteaua de distributie - In momentul actual nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.
Padureni
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatea este alimentata cu apa dintr-un put de adancime amplasat in zona centrala a localitatii, de
unde apa este pompata in reteaua de distributie. Sursa de apa a localitatii este insuficienta fiind
necesara suplimentarea captarii de apa pentru a asigura debitul necesar de apa si in perioada
secetoasa. Localitatea nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara a se
realiza.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la put, prin pompare.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Padureni are o lungime de aproximativ
4.250 m si deserveste 1.193 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara
extinderea retelei de apa.
Colonia
Sursa de apa, tratarea apei - 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. Sursa de apa a localitatii este insuficienta, fiind necesara
suplimentarea captarii de apa pentru a asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa.
Localitatea nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara a se realiza.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacitate de 100
mc, care asigura distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Retea de distributie - 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 retelei de apa.
Clapa
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Reteaua de distributie - In momentul actual, nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.
Triteni Hotar
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Retea de distributie - In momentul actual nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.
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0.2.7.1.10 Comuna Ploscos
Comuna Ploscos cuprinde localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lodobas.
Ploscos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Valea Florilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare sau clorinare a
apei.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Ploscos are o lungime de aproximativ
6.500 m si deserveste 315 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara
extinderea retelei de apa.
Crairat
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Fineata Vacilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare sau clorinare a
apei. Sursa de apa a localitatii este insuficienta fiind necesara suplimentarea captarii de apa, pentru a
asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa precum si dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa. Pentru asigurarea debitului de apa necesar precum si a rezervei de incendiu este
necesara constructia unui rezervor de apa nou cu o capacitate de 150 mc.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Crairat are o lungime de aproximativ
5.300 m si deserveste 90 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara
extinderea retelei de apa.
Valea Florilor
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizate pe raul Valea Florilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Valea Florilor are o lungime de
aproximativ 3.600 m si deserveste 225 locuitori. Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%,
este necesara extinderea retelei de apa.
Lodobas
Locuitorii din Lodobas au retele individuale de apa potabila.

0.2.7.1.11 Comuna Ciurila
Comuna Ciurila contine localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si
Filea de Sus.
Ciurila
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Salicea. Localitatea dispune de sistem de tratare a apei prin clorinare.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitational a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Ciurila acopera toate strazile si
deserveste 142 locuitori.
Filea de Jos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Filea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Filea de Jos acopera toate strazile si
deserveste 184 locuitori.
Filea de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Filea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
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Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitational a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Filea de Sus acopera toate strazile si
deserveste 145 locuitori.
Sutu
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata printr-o
captare realizata pe raul Salistea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 60 mc care asigura
distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Sutu acopera toate strazile si
deserveste 88 locuitori.
Pentru localitatile Salicea, Saliste, Prunis si Padureni, nu exista sisteme de alimentare cu apa
centralizate sau solutii independente. Este necesara realizarea unor fronturi de captare cu dezinfectia
apei, inmagazinare si retele de distributie a apei potabile.

0.2.7.1.12 Comuna Ceanu Mare
Comuna Ceanu Mare are in componenta localitatile Ceanu Mare, Iacobeni, Valea luiCati, Boldut,
Boian, Hodai Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate si Ciurgau.
Sistemele de apa din localitatile Iacobeni si Boldut sunt deservite de alt operator.
Localitatile Ceanu Mare si Iacobeni au ca sursa de apa barajul Tarnita si sunt alimentate din
conducta de aductiune a municipiului Cluj Napoca.
Localitatea Boldut este alimentata cu apa din surse de adancime proprii.
Localitatile Valea lui Cati, Boian, Hodai Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate si Ciurgau nu au
sistem centralizat de alimentare cu apa. Este necesara realizarea unor fronturi de captare cu
dezinfectia apei, inmagazinare si retele de distributie a apei potabile.

0.2.7.2 Situatia actuala a sistemelor de canalizare din aria proiectului
0.2.7.2.1 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 I, 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 (etapa I) 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.
Statii de pompare - s-au construit 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.

0.2.7.2.2 Municipiul Campia Turzii
Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare municipiului Campia Turzii este executata in sistem unitar. Inaintea
programului POS Mediu I, reteaua de canalizare totaliza 41.000 m.
In cadrul programului POS Mediu 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.
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Statii de pompare
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 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. 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.

0.2.7.2.3 Comuna Sandulesti
Comuna Sandulesti contine satele Sandulesti si Copaceni.
Sandulesti
Retele de canalizare
Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POSMediu I, reteaua de canalizare menajera existenta
masura aproximativ 1.500 m, iar prin realizarea lucrarilor propuse in POS Mediu I, s-a extins reteaua
de canalizare cu aproximativ 5.178 m. Materialele utilizate pentru conducte au fost din PVC-KG, SN 4
pentru conductele de canalizare gravitationala cu diametre de 250 mm si polietilena de inalta
densitate PEID, Pn 6 atm, PE100 (pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate
menajere). S-au executat 528 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
Copaceni
In localitatea Copaceni este in derulare un proiect de retele canalizare manajera si statie de epurare
care sa deserveasca toata populatia, finantat din fonduri nationale.

0.2.7.2.4 Comuna Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu are in componenta satele Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti.
Mihai Viteazu
La reteaua de canalizare existenta sunt conectati un numar de 2.009 locuitori.
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Retele de canalizare - Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POSMediu I, reteaua de canalizare
menajera existenta masura aproximativ 9.700 m, iar prin realizarea lucrarilor finantate prin POS
Mediu I, s-a extins reteaua de canalizare menajeracu 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
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)
Dn 125 mm in lungime de 295 m.
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.
Cornesti si Cheia
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

0.2.7.2.5 Comuna Calarasi
Comuna Calarasi contine localitatile: Calarasi, Calarasi Gara si Bogata.
Calarasi Gara si Calarasi
Retele de canalizare - Localitatile nu au retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.
Bogata
Retele de canalizare - In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime de 6.100 m.
Statii de pompara apa uzata - In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 5
statii de pompare apa uzata, cu 3.100 m de conducte de refulare.
Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

0.2.7.2.6 Comuna Viisoara
Comuna Viisoara contine localitatile: Viisoara si Urca.
Viisoara
Retele de canalizare - In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime aproximativa de
18.000 m. Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care
este necesara extinderea retelei.
Statii de pompare apa uzata - In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 2
statii de pompare apa uzata, cu o lungime de aproximativ 3.400 m de conducte de refulare.
Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.
Urca
Retele de canalizare - 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.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
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Statii de pompare ape uzate - Acest domeniu de lucrari include construirea unei statii de pompare a
apelor uzate care sa asigure colectarea si pomparea apelor uzate din localitatea Urca, deoarece
terenul natural nu permite preluarea gravitationala a apelor uzate. De asemenea, s-a executat o
conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate PEID Dn 125 mm in lungime de 4.864
m.
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

0.2.7.2.7 Comuna Luna
Comuna Luna contine localitatile: Luna, Luncani si Gligoresti.
Luna
Retele de canalizare– Inaintea implementarii programului POS Mediu I, in localitate existau
aproximativ 3.500 m retea canalizare menajera. Programul POS Mediu (etapa I) a inclus extinderea
retelei de canalizare in comuna Luna cu 5.706m, 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, PE125, PE 140 si PE160, pentru conductele de refulare ale statiilor de
pompare ape uzate menajere. S-au executat 742 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera.
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.
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.
Luncani
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 6.000 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare– In localitateexista 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.
Gligoresti
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

0.2.7.2.8 Comuna Petrestii de Jos
Comuna Petresti 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.

0.2.7.2.9 Comuna Tritenii de Jos
Comuna Tritenii de Sus include localitatile: Tritenii de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa,
Triteni Hotar.
Tritenii de Jos
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 13.600 m. Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care
este necesara extinderea retelei.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
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Statii de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara aflata in
partea de sud a localitatii, realizata de catre primarie. Statia de epurare este dimensionata pentru
intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul.
Tritenii de Sus
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 1.550 m, realizate pe strada principala. Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este
insuficient, motiv pentru care este necesara extinderea retelei.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare - Apa uzata menajera din localitatea este transportata spre statia de epurare din
localitatea Tritenii de Jos.
Padureni
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 1.950 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajere modulara aflata in
partea de est a localitatii, realizata de catre primarie. Statia de epurare este dimensionata pentru a
deservi intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul.
Colonia
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 4.750 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajera modulara aflata in
partea de sud a localitatii, realizata de catre primarie. Statia este dimensionata la un debit de 250 l/s.
Apa epurata este deversata in emisarul Tritul.
Clapa
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.
Tritenii Hotar
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

0.2.7.2.10 Comuna Ploscos
Comuna Ploscos contine localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lodobas. Comuna nu dispune
de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor uzate menajere se face
cu ajutorul foselor septice individuale.

0.2.7.2.11 Comuna Ciurila
Comuna Ciurila include localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si
Filea de Sus.
Sutu
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime
aproximativa de 2.900 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
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Statii de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajera modulara.
Aceasta statie de epurare este dimensionata pentru a deservi intreaga localitate, iar apa epurata este
deversata intr-un afluent al raului Saliste.
Localitatile Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Padureni, Filea de Jos si Filea de Sus.
Localitatile nu au retele de canalizare in sistem centralizat, nu exista statii de pompare si nu exista
statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere se face cu ajutorul foselor
septice individuale.

0.2.7.2.12 Comuna Ceanu Mare
Comuna Ceanu Mareinclude localitatile: Ceanu Mare, Iacobeni, Boldut, Boian, Hodai Boian, Valea lui
Cati, Strucut, Fanate, Ciurgau si Dosul Napului. Comuna nu dispune de sistem centralizat de
colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor uzate menajere se face cu ajutorul foselor
septice individuale.

0.2.8 Calitatea si suficienta datelor
- Calitatea si tipul de informatii oferite in studiu au depins mult de disponibilitatea
fondurilor pentru operare si intretinere a sistemelor ;
-

Informatiile legate de sistemele de alimentare cu apa si apa uzata existente in Regiune
Turda – Campia Turzii au fost colectate prin chestionare, vizite in teritoriu, in discutii cu
autoritatile locale membre ADI si de la Operatorul Regional.

0.3

Prognoze

In capitolul 3 al Master Planului actualizat sunt prezentate metode si ipoteze legate de evolutia
economico-sociala si demografica descrisa la nivel de judet, regiune si oras pierderile de apa in
sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din mediul urban si rural, pentru
consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, precum si cele din industrie, infiltratiile
precum si sumarul prognozei debitului si a incarcarii apei uzate.
Sunt analizati mai intai indicatorii macro-economici si socio-economici relevanti si cele mai recente
tendinte ale lor la nivel national, regional si judetean si se prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a
populatiei, a venitului pe gospodarie si a activitatii economice in judetul Cluj, Regiunea Turda –
Campia Turzii, intre 2010 si 2043. Aceste prognoze servesc ca baza pentru determinarea ulterioara a
investitiilor pe termen lung in sectorul de apa in arian proiectului si capacitatea potentiala de
contributie a consumatorilor casnici, industriali si institutionali.
Capitolul 3.3. prezinta de asemenea prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii economice
si veniturilor pe gospodarie la nivelul Regiunii Turda – Campia Turzii, prezentate pe perioada
2012 – 2043. Aceste prognoze servesc drept baza pentru determinarea si evaluarea ulterioara a
investitiilor necesare in sectorul de apa din judetul Cluj.
Sunt prezentate de asemenea, evolutia viitoare a cererii de apa, a debitelor de ape uzate si a
incarcarii previzionate pentru diverse localitati din Regiunea Turda – Campia Turzii.
S-au luat in considerare urmatoarele ipoteze:
Sisteme de alimentare cu apa


Metodologiile folosite precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in detaliu la
fiecare subcapitol astfel:

− evolutia principalilor indicatori macroeconomici (cresterea economica, inflatia, curs de
schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de Prognoza
(CNP) la care se adauga date furnizate de Institutul National de Statistica (INS),
Banca Nationala a Romaniei (BNR), precum si propriile proiectii ale Consultantului.
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− prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de catre
Institutul National de Statistica pe trei scenarii (varianta medie, optimista si pesimista)
in functie de o serie de ipoteze de lucru privind evolutia fertilitatii, sperantei de viata si
migratiei observate in profil teritorial. Pe baza acestor proiectii consultantul a elaborat
o metodologie de lucru pentru a realiza prognoza demografica la nivel urban/rural si
pentru fiecare oras in parte.

− prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu privire la
veniturile disponibile ale populatiei. Dinamica acestora se considera a fi diferita
pentru mediul urban (unde veniturile disponibile gospodariilor vor creste in acelasi
ritm cu rata cresterii economice) si, respectiv mediul rural (unde cresterea va fi mai
redusa in primii ani). .

− proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP si sunt
prevazute in detaliu in subcapitolul 3.3.4.


pierderile in sisteme se vor reduce, pe masura reabilitarii conductelor de aductiune si retelelor
de distributie;



toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de 20 ani.

De asemenea, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul urban se vor reduce, pe masura
definitivarii sistemului de contorizate si a reducerii consumurilor din aparatura
casnica (masini de spalat rufe, de spalat vesela, etc.);

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul rural vor creste, pe masura cresterii
dotarilor din instalatiile sanitare;

• pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, se accepta
un spor de 20% fata de consumul domestic;

• pentru consumul de apa potabila in industrie, se considera:
− 30 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad redus de murdarie;
− 60 – 120 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad sporit de murdarie.
Sisteme de canalizare

• debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa potabila
livrata in sistemele de alimentare cu apa;

• apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si
tehnologie, grad de preepurare si recirculare, vor fi descarcate in retelele de canalizare, in
conformitate cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002;

• Incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu
cerintele Directivei 91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002, iar pentru evacuarea in
emisar se vor respecta prescriptiile prevazute in Directiva 91/271/CCE si normativul NTPA
001/2002;

• Apele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de
situatiile existente in fiecare localitate pe considerente tehnico-economice.
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Obiective nationale si tinte judetene

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea
factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.
In acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel national, cat
si regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul de Aderare, Capitolul
22 – Protectia Mediului.
Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Nationala, Cadrul National Strategic de
Referinta pentru perioada de programare 2007-2013 si Programul Operational Sectorial de Mediu.
De asemenea, la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului (PLAM), iar la
nivel local, toti agentii economici au fost obligati sa elaboreze si sa aprobe planuri de conformare.
Directivele UE au fost adoptate, in proportie de 99% cu unele derogari la implementare (ne referim la
Directiva 91/271/CEE si 98/83/CE).
Ministerul Mediului si Padurilor, actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor Climatice, a elaborat
Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) in concordanta cu Liniile directoare ale
Strategiei Comunitare, ale Planului de Dezvoltare Nationala (PND) si ale Cadrului National Strategic
de Referinta (CNSR) pentru perioada de programare 2007-2013.
POS-ul de Mediu ia, de asemenea, in considerare si prevederile agreate intre Romania si Uniunea
Europeana pentru Capitolul 22 – Protectia Mediului Inconjurator.
POS-ul de Mediu este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului
“Convergenta” pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost elaborat in
conformitate cu cea de-a treia prioritate a PND 2007 – 2013 – “Protectia si imbunatatirea calitatii
mediului”, precum si cu Prioritatea 1 a CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde
europene”. POS-ul de Mediu contine elemente esentiale pentru implementarea cu succes a PND si a
CNSR in domeniul protectiei mediului; obiectivul de baza il constituie promovarea dezvoltarii durabile
a intregii tari.
Romania se obliga sa aplice prevederile Articolului 5 (8) a Directivei si declara intregul sau teritoriu
ca zona sensibila. Romania aplica si prevederile Articolului 5(4). Decizia de a declara intregul
teritoriu al Romaniei ca zona sensibila necesita o perioada mai lunga de tranzitie, respectiv 14 ani.
Pentru a implementa si respecta prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate
urbane, Romania solicita perioade de tranzitie pentru colectarea apelor uzate urbane (articolul 3) si
pentru epurarea si evacuarea apelor uzate urbane (Articolul 4, paragraf 1, literele a, b si paragraful
4 si Articolul 5(8):
Pana la 31 decembrie 2015
•

Pana in 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva va fi realizata in 263 de
aglomerari cu peste 10.000 p.e., reprezentand 61,9 % din incarcarea biodegradabila
totala.

Pana la 31 decembrie 2018
•

Pana in 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva va fi realizata in 2.346 de
aglomerari cu sub 10,000 p.e., reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila
totala.

Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru implementarea Articolului 7 al Directivei, privind
necesitatea unui „tratament adecvat” (conform articolului 2(9) al Directivei) al apei uzate colectate din
aglomerari cu sub 2.000 p.e. si mai putin de 10.000 p.e. in zone de coasta, inainte de a fi deversate in
emisari. Aceasta se datoreaza faptului ca Romania are 405 aglomerari cu sub 2.000 p.e. si 7
aglomerari cu sub 10.000 p.e. in zone de coasta, reprezentand numai aprox. 0,02 % din incarcarea
biodegradabila totala. Aceste 7 aglomerari nu au o populatie numeroasa, iar apele uzate rezultante
vor fi epurate in aceleasi tipuri de sisteme de epurare ca si cele din aglomerarile cu mai putin de
10.000 p.e. care nu sunt situate in zone de coasta.
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Obiectivele tinta ale serviciilor
Obiectivele tinta ale serviciilor au fost stabilite in lumina politicilor de mai sus, a cerintelor legale
nationale si a ghidului general acceptat de tarile din estul si vestul Europei. Este recunoscut faptul ca
pentru a asigura un program de investitii in servicii de apa suportabil, s-ar putea sa trebuiasca sa se
accepte o derogare pe termen scurt in ceea ce priveste nivelul serviciilor furnizate de operator.
Standardele comune ale serviciilor: Alimentarea cu apa
Descriere

Obiectivele tinta ale serviciilor

Alimentarea cu apa
Acoperirea serviciului

100% din comunitatile cu populatie peste 2.000 locuitori

Rata de racordare

Rata de racordare minimum 95% in cadrul ariei de acoperire a serviciului

Continuitatea furnizarii

Continua, 24 de ore pe zi

Calitatea apei

Conform definitiei date in Directiva UE 98/83/EC, calitatea apei destinate
consumului uman la robinetul consumatorului si Directiva 80/778/EEC- Apa
Potabila, suplimentata de Legea nr. 458/ 2002- Calitatea Apei Potabile si
Standardul Romanesc STAS 1342-91- Apa Potabila

Presiunea disponibila

Conform definitiei date in Standardul Romanesc SR 4163/2-1996,
presiunea minima de 22,5 m coloana H2O in racordarea serviciului la
consumator pentru blocurile de apartamente cu P+4 etaje (P este
parterul).

Rata debitului

Conform definitiei date in Standardul Romanesc (SR fost STAS) 1478-90,
rata minima a debitului - 12 l/min la robinetul consumatorului.

Gradul de incredere al
alimentarii

Statiile de pompare vor fi intretinute adecvat si vor fi asigurate instalatii de
rezerva (pompe de rezerva) pentru a se asigura ca clientii nu vor pierde
serviciul pentru perioade mai mari de sase ore ca rezultat al avariilor la
instalatii si utilaje sau ca nu va exista o calitate inacceptabila a apei mai
mult de o data la cinci ani (excluzand intreruperile pentru intretinere
planificata sau ca rezultat al unor pene de curent).

Stingerea incendiilor

Conform definitiei date in Standardul Romanesc STAS 1478-90, debitul
minim pentru stingerea incendiilor este de 5 pana la 30 l/s la minim
7 m coloana H2O, cu exceptia zonelor de risc inalt unde pot fi adoptate
criterii mai aspre.

Standardele comune ale serviciilor: Servicii de canalizare
Descriere

Obiectivele tinta al serviciilor

Servicii de canalizare
Acoperirea serviciului

100% acoperire pentru comunitatile cu populatii mai mari de
2.000 de persoane si anume:
 sub 2.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018
 intre 2.000 si 10.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018
 intre 10.000 si 100.000 – pana pe 31 decembrie 2015
 peste 100.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2015

Rata de racordare

95% rata minima de racordare in cadrul ariei de acoperire a
serviciului

Inundare (hidraulic)

Fara inundatii interne sau pierdere de serviciu ca urmare a
inadecvarii hidraulice la precipitatii abundente la intervale mai
mici de 10 ani.

Inundare (avarierea utilajelor)

Inundatii sau pierdere de serviciu ca urmare a avarierii statiei
sau utilajelor nu mai frecvente de o data la 5 ani (exclusiv
avariere ca urmare a penelor de curent)

Functionarea
canalelor
deversoare combinate

Nici un deversor nu va functiona pana cand dilutia apei uzate in
apa pluviala atinge 5.
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Obiectivele tinta al serviciilor
de

evacuarea

Conform definitiei date in Directiva UE 91/271/EC – Directiva
Epurarii Apei Uzate Urbane, suplimentata prin prevederile
Normelor romanesti NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011, Norme
privind evacuarea apelor uzate (in rau, in reteaua de
canalizare) si NTPA 011 special pentru apele uzate urbane

Standardele de evacuare a
namolului

Rutele de evacuare pentru minimizarea efectelor adverse
asupra mediului
Respectarea Directivei UE 86/278/EEC – Protectia Mediului in
cazul in care namolul de la statiile de epurare este utilizat
pentru agricultura si a Ordinului romanesc nr. 49/14.01.2004
pentru aprobarea metodologiei privind protectia mediului si in
special protectia solului atunci cand namolul din epurarea
apelor uzate este utilizat in agricultura.
Totodata, conformarea la Legea romaneasca privind evacuarea
namolului (evacuarea deseurilor), la prevederile Legii nr.
426/2001, Legea pentru aprobarea HG nr. Law. 78/2000 privind
regimul deseurilor si Norma romaneasca nr. 10/2003 (pentru
incinerarea namolului)
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Analiza optiunilor

In cadrul Capitolului 5 sunt prezentate urmatoarele:


Metodologie si ipoteze
• Criterii pentru identificarea si evaluarea optiunilor;
• Definitia aglomerarilor pentru apa si ape uzate
• Costuri unitare
• Cerinte privind calitatea apei
• Optiuni pe termen scurt
• Gruparea localitatilor
• Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate
• Evaluarea optiunilor de epurare



Evaluarea optiunilor si



Optiunea propusa pentru fiecare sistem de alimentare cu apa sau aglomerare/grupare de
aglomerari (cluster) (Harti atasate)

Master Planul cuprinde analiza de optiuni pe doua componente: alimentarea cu apa si apa
uzata (incluzand colectare ape uzate, epurare si evacuare in emisar). Pentru ambele componente se
evidentiaza si se compara diferite alternative de dezvoltare tehnica. Aceasta include (dar nu se
limiteaza la) folosirea surselor de apa, procesele de tratare (atat pentru apa potabila cat si pentru apa
uzata), amplasamentul statiilor de tratare si/sau epurare, planul retelelor de distributie a apei potabile
si respectiv retelele de canalizare, etc.
Pentru fiecare schema propusa s-au analizat diverse optiuni tehnice, cu avantaje si
dezavantaje, precum si costurile specifice, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai
bune solutii pentru sistemul respectiv.
In aria de operare sunt doua orase (Turda si Campia Turzii) si 10 comune (Mihai Viteazu,
Viisoara, Sandulesti, Luna, Tritenii de Jos, Petrestii de Jos, Ploscos, Ciurila, Calarasi, Ceanu Mare),
cu un total al populatiei de aproximativ 100.000 locuitori.
Au fost definite 4 zone de alimentare cu apa si 3 aglomerari grupate in 2 clustere, dupa cum
urmeaza:
A1. Zona pentru alimentarea cu apa Turda cuprinde municipiul Turda si urmatoarele
localitati rurale: Mihai Viteazu; Cheia; Sandulesti; Copaceni; Bogata. Populatia totala
previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 54.318 locuitori.

Zona de
alimentare
Turda

Localitate

Nr. locuitori

Turda

46.160

Nr. locuitori
deserviti
43.580

Grad de
acoperire %
94.41 %*
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Mihai Viteazu
4.533
3.359
74.10 %
Copaceni
1.268
1.983
100 %
Sandulesti
715
Cheia
530
530
100 %
Bogata
1.112
984
84.49 %
*Datorita dezvoltarii orasului nu s-a atins gradul de conectare de 100% propus prin prima etapa.
Localitate
Turda
Copaceni
Sandulesti
Cheia
Mihai Viteazu
Bogata

Captare
Suprafata
-

Subterana
76 buc.
-

Capacitate de
depozitare
22.800 mc
400 mc
200 mc
-

Lungime retele
150.113 m
17.100 m
15.580 m
10.630 m
32.060 m
9.200 m

A2. Zona pentru alimentarea cu apa Campia Turzii cuprinde municipiul Campia Turzii si
urmatoarele localitati: Viisoara; Urca; Calarasi; Calarasi Gara. Populatia totala previzionata a
zonei pentru alimentare cu apa este de 28.716 locuitori.

Zona de
alimen are

Localitate

Nr. locuitori

Nr. locuitori
deserviti
20.606

Grad de
acoperire %
93.00 %*

Campia Turzii
22.157
Viisoara
4.267
4.220
79.85 %
Campia
Urca
1.018
Turzii
Calarasi
943
880
93.64 %
Calarasi Gara
331
331
100 %
*Datorita dezvoltarii orasului nu s-a atins gradul de conectare de 100% propus prin prima etapa.

Localitate
Campia Turzii
Viisoara si Urca
Calarasi
Calarasi Gara

Captare
Suprafata
1 buc.
-

Subterana
1 dren
-

Capacitate de
depozitare
5.000 mc
200 mc
-

Lungime retele
61.838 m
23.000 m
14.810 m
4.452
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A3. Zona pentru alimentarea cu apa Cornesti cuprinde localitatea Cornesti. Populatia
totala previzionata a zonei pentru alimentare cu apa este de 714 locuitori.

Zona de
alimentare
Cornesti
Localitate
Cornesti

Localitate

Nr. locuitori

Cornesti

714
Captare

Suprafata
-

Subterana
1 buc.

Nr. locuitori
deserviti
519

Grad de
acoperire %
72.69 %

Capacitate de
depozitare
200 mc

Lungime retele
28.900

A4. Zona pentru alimentarea cu apa Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele localitati: Tritenii
de Jos, Tritenii de Sus, Clapa si Triteni Hotar. Populatia totala previzionata a comunei este de
2.852 locuitori.

Zona de
alimentare
Tritenii de
Jos

Localitate
Tritenii de Sus
Tritenii de Jos
Clapa
Triteni Hotar

ocalitate

Nr. locuitori

Tritenii de Jos
Tritenii de Sus
Clapa
Tritenii Hotar

1.375
1.063
100
314

Captare
Suprafata
-

Subterana
2 buc.
-

Nr. locuitori
deserviti
750
0
0
0

Grad de
acoperire %
54.54 %
0%
0%
0%

Capacitate de
depozitare
210 mc
-

Lungime retele
6.300 m
-
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B1. Gruparea Turda pentru apa uzata cuprinde doua aglomerari care contin urmatoarele
municipii, orase si sate: Turda, Campia Turzii, Luna, Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti,
Sandulesti, Copaceni, Viisoara, Urca, Calarasi, Calarasi Gara, Bogata.

Populatia echivalenta totala a gruparii este de 101.073 l.e., compusa din: aglomerarea Turda (62.361
l.e.), aglomerarea Campia Turzii (35.082 l.e.) si localitatile Cheia (530 l.e.), Cornesti (714 l.e.), Bogata
(1.112 l.e.), Calarasi (943 l.e.) si Calarasi Gara (331 l.e.).
Aglomerare

Localitate

Turda

Turda
Mihai Viteazu
Copaceni
Sandulesti

Localitate
Turda
Mihai Viteazu
Copaceni
Sanculesti
Aglomerare

Localitate

Campia
Turzii

Campia Turzii
Viisoara
Urca
Luna
Localitate
Campia Turzii
Viisoara
Urca
Luna

Nr.
locuitori
46.160
4.533
1.268
715

Nr. locuitori
echivalenti
55.392
4.986
1.268
715

Statie de epurare
proiect in executie
Nr.
locuitori
22.157
4.267
1.018
2.529

Grad de
acoperire %
92.07 %
44.32 %

1.605

80.94 %

Lungime retea canal
84.601 m
35.300 m
proiect in executie
5.178 m

Nr. locuitori
echivalenti
26.588
4.694
1.018
2.782

Statie de epurare
1 SE
-

Nr. locuitori
deserviti
42.500
2.009

Nr. locuitori
deserviti
19.950

Grad de
acoperire %
90.04 %

3.805

72.00 %

1.535

60.69 %

Lungime retea canal
46.223 m
21.400 m
6.467 m
11.550
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B2. Gruparea Tritenii de Jos pentru apa uzata cuprinde urmatoarele: aglomerarea Tritenii
de Jos (care cuprinde Tritenii de Jos si Tritenii de Sus) si localitatile: Colonia si Padureni.

Populatia echivalenta totala a gruparii este de 4.064 l.e., compusa din: aglomerarea Tritenii
de Jos (2.438 l.e.) si localitatile: Colonia (433 l.e.) si Padureni (1.193 l.e.).
Aglomerare

Localitate

Tritenii de
Jos

Tritenii de Jos
Tritenii de Sus
Localitate
Tritenii de Jos
Tritenii de Sus

Nr.
locuitori
1.375
1.063

Nr. locuitori
echivalenti
1.375
1.063

Statie de epurare
1 SE
-

Nr. locuitori
deserviti
1238
180

Grad de
acoperire %
90 %
15 %

Lungime retea canal
13.600 m
1.550 m
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06. Strategia la nivel de judet
Pentru sectorul de apa, o problema foarte importanta si o conditie de baza pentru aplicarea strategiei,
este regionalizarea serviciilor de apa. Procesul de regionalizare a operatorilor existenti a fost initiat in
timpul programelor SAMTID si FOPIP. Obiectivul principal al acestui proces a fost crearea
companiilor furnizoare de apa capabile nu numai sa aplice investitiile finantate de UE, dar si de
asemenea sa preia operarea companiilor din comunitatile invecinate, unde nu exista un operator
capabil sa asigure o structura potrivita de absorbire a acestor fonduri.
Regionalizarea este un element cheie pentru imbunatatirea calitatii si eficientei din punctul de vedere
al costului si infrastructurii locale pentru apa si alte servicii publice in asa fel incat sa indeplineasca
obiectivele de mediu, si de asemenea sa asigure durabilitatea investitiilor, operatiilor, si o strategie de
dezvoltare pe termen lung in sectorul de apa, precum si o dezvoltare regionala echilibrata.
Fara finantari prin granturi, majoritatea operatorilor mici nu vor fi capabili sa opereze in concordanta
cu acquis-ul. In concluzie, exista o puternica motivare pentru diferiti operatori sa se uneasca pentru a
crea un operator de apa regional si pentru a depasi probleme administrative.
Noii operatori regionali sunt beneficiari ai fondurilor sub aceasta axa prioritara, autoritatile locale dintro zona specifica fiind asociate in cadrul unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), cu scopul
de a-si uni fortele pentru implementarea serviciilor integrate de dezvoltare, menite sa indeplineasca
obiectivele stabilite in Programul Operational Sectorial (POS) de Mediu si sa initieze reorganizarea
teritorial-administrativa a serviciilor, prin delegarea implementarii planurilor de dezvoltare regionala si
administrarea serviciilor catre un Operator Regional.
Toti operatorii regionali de servicii de apa (ROC) au semnat un contract unic de delegarea a gestiunii
serviciilor cu respectiva ADI.
Cand se aplica pentru Fondurile de Coeziune, operatorul regional trebuie sa dezvolte toate activitatile
sale pentru serviciile de alimentare cu apa si apa uzata, exclusiv pentru autoritatile publice locale
membru ADI. Operatorul regional trebuie sa fie in totalitate detinut de unitatile
administrativ-teritoriale membre in ADI, nici o contributie de capital privat nu a fost aprobata in timpul
infiintarii ROC sau pe durata existentei contractului de delegare.
Sub Axa Prioritara 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,
beneficiarii sunt cei aflati in structura de parteneriat ADI/ROC.

In acest context, serviciile de alimentare cu apa si canalizare din Regiunea Turda – Campia Turzii, din
judetul Cluj, pentru a elabora, promova si implementa proiecte finantate prin POS Mediu, Axa
Prioritara 1, au suferit un proces de regionalizare, avand ca scop principal gruparea serviciilor de apa
si canalizare din zonele de dezvoltare sub un singur operator, in cazul de fata S.C. COMPANIA DE
APA ARIES S.A., folosind resursele si facilitatile comune pentru asigurarea servicilor publice in
conditii de eficienta maxima.
Pe parcursul procesului de regionalizare in sectorul de apa si de apa uzata, cu scopul de a crea
cadrul institutional necesar, s-au parcurs 3 etape:

a) Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) – „Apa Aries”
b) Crearea Companiei Regionala de Operare (ROC) - S.C. COMPANIA DE APA
ARIES S.A.

c) Delegarea managementului serviciilor de apa si de apa uzata
Fara mai sus mentionatul cadru institutional, serviciile de apa si de apa uzata din regiunea Turda –
Campia Turzii din judetul Cluj nu vor putea sa promoveze si sa acceseze in continuare surse de
finantare prin POS Mediu – Axa Prioritara 1, etapa 2014 - 2020.
Regiunea Turda-Campia Turzii prezinta o rata relativ ridicata de acces la servicii acceptabile de apa si
canalizare. Succesiunea masurilor pentru conformarea la strategie este rezumata in tabelul de mai
jos.
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89
Descriere
Finantarea din Fondul de Coeziune
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in
localitatilor mici si mijlocii, in zonele rurale.
Reabilitarea retelelor de distributie
existentepentru reducerea pierderilor, controlul
costurilor de exploater si generarea unei
capacitati suplimentare care poate fi folosita
pentru extinderea retelei
Reabilitarea sistemelor de canalizare existente
pentru reducerea infiltratiilor
Extinderea retelelor de apa uzata pentru
imbunatatirea conectivitatii
Reabilitarea/reinnoirea/dotarea cu statii de
epurare a municipiilor si oraselor > 10.000 PE
Dotarea cu instalatii de epurare a apei uzate a
localitatilor mai mici, pentru a se conforma la
obiectivele nationale

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020
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0.7 Planul de investitii pe termen lung
Masurile de investitie pe termen lung (perioada 2013 – 2042), sunt necesare pentru indeplinirea
diverselor obiective, cum ar fi:
- imbunatatirea rapida a problemelor de exploatare in sistemele de alimentare cu apa si apa
uzata; indeplinirea standardelor cerute pentru sistemele de apa potabila si apa uzata;
reducerea costurilor de operare intr-o maniera suportabila; cresterea standardelor de sanatate
si siguranta; imbunatatirea capacitatii de operare a Operatorului Regional.
Identificarea nevoii de investitie la nivelul Regiunii Turda – Campia Turzii, a avut la baza o analiza
complexa desfasurata de catre Consultant, bazata pe documente existente ca Master Plan, Studiul
de Fezabilitate Aprobat, Contractele de Lucrari si stadiul acestora, proiecte in derulare la nivelul
regiunii, PUG – URI si PUZ – uri care reglementeaza dezvoltarea urbana viitoare sau alte
documentatii puse la dispozitie prin bunavointa OR si ADI, precum si a autoritatilor locale member
ADI si beneficiare ale viitoarelor investitii, PUZ – uri care reglementeaza dezvoltarea urbana viitoare.
In capitolul 7 este prezentata lista de investitii pe termen lung, in care au fost identificate proiectele
separat pe sisteme de apa potabila si de canalizare. In acelasi timp, au fost intocmite si prezentate
listele prioritizate pentru fiecare sector in parte. Sunt prezentate in anexa la acest capitol Listele cu
lucrarile de investitii aprobate si semnate de reprezentantii autorizati ai autoritatilor locale membre in
ADI.
Investitiile propuse prin POS Mediu II etapa 2014 – 2020 pentru sistemele de alimentare cu apa si
apa uzata din aria de operare sunt urmatoarele:
Investitii estimative in sistemul de alimentare cu apa (preturi curente, fara TVA)
Zona de
alimentare

Localitate

Turda

Turda
Mihai
Viteazu
Copaceni
Sandulesti
Cheia
Bogata
Zona de
alimentare

Campia
Turzii

Localitate

Campia
Turzii

Viisoara

Descriere componenta
Reabilitare puturi Turda - Varianta
Reabilitare puturi Uzina Turda
Reabilitare rezervor 200 mc Varianta
Reabilitare aductiune Dn 400
Reabilitare aductiune Dn 600
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 200
Reabilitare retea Dn 250
Reabilitare retea Dn 315
Reabilitare retea Dn 400
Reabilitare retea Dn 600
Extindere retea Dn 110 Mihai Viteazu
Reabilitare retea Dn 110 Mihai Viteazu
Reabilitare aductiune Dn 125 Cheia
Reabilitare retea Dn 125 Cheia
Reabilitare retea Dn 110 Cheia
Extindere retea Dn 110 Bogata

Descriere componenta
Captare apa de suprafata pe raul Aries
Statie de tratare noua - captare Aries
Construire rezervor 5.000 mc
Reabilitare rezervor 5.000 mc
Reabilitare aductiune Dn 600
Reabilitare aductiune Dn 400
Extindere aductiune DN 600
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110
Extindere retea Dn 110 Viisoara
Extindere retea Dn 160 Viisoara

U.M.

Cantitate

buc.
buc.
buc.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

10
6
1
5,650
9,400
9,400
2,300
2,000
2,900
3,050
9,650
7,000
1,200
900
2,600
750
4,800
2,000

U.M.

Cantitate

buc.
buc.
buc.
buc.
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
9,770
4,650
800
3,000
9,850
1,600
800

Cost unitar
(Euro/
buc)
10,395
19,314
5,000
276
600
71
71
106
133
181
276
600
71
71
76
76
71
71
Cost unitar
(Euro/
buc)
949,000
10,801,500
475,000
75,000
600
276
600
71
71
71
88
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Cost total
(Euro)
103,950
115,884
5,000
1,559,400
5,640,000
667,400
163,300
212,000
385,700
552,050
2,663,400
4,200,000
85,200
63,900
197,600
57,000
340,800
142,000
Cost total
(Euro)
949,000
10,801,500
475,000
75,000
5,862,000
1,283,400
480,000
213,000
699,350
113,600
70,400
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Urca
Calarasi
Calarasi
Gara
Zona de
alimentare
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Extindere retea Dn 110 Urca
-

m
-

1,250
-

71
-

88,750
-

-

-

-

-

-

U.M.

Cantitate

m
m
m
buc

350
1,200
3,000
1

Localitate

Descriere componenta
Extindere retea Dn 110 Cornesti
Reabilitare retea Dn 110 Cornesti
Reabilitare retea Dn 150 Cornesti
Reabilitare rezervor 200 mc Cornesti

Cornesti

Cornesti

Zona de
alimentare

Localitate

Descriere componenta

U.M.

Cantitate

Tritenii de
Jos

Puturi noi forate Tritenii de Jos
Statie de tratare Tritenii de Jos
Construire rezervor nou 250 mc Tritenii de Jos
Extindere retea Dn 110 Tritenii de Jos

buc
buc
buc
m

4
1
1
10,000

Tritenii de
Jos

Comuna

Tritenii de
Sus
Clapa
Triteni
Hotar

Luna

Gligoresti
Luncani

Comuna

Localitate

Calarasi

Calarasi

Comuna

Localitate

Petrestii de
Jos

24,850
85,200
264,000
152,250
Cost total
(Euro)
80,000
35,000
177,652
710,000

m

5,950

71

422,450

Extindere retea Dn 110 Clapa

m

14,400

71

1,022,400

Extindere retea Dn 110 Triteni Hotar

m

15,050

71

1,068,550

U.M.

Cantitate

Puturi noi forate Gligoresti
Statie de tratare Gligoresti
Extindere retea apa Luncani Dn 110

buc
buc
m

2
1
5,300

Descriere componenta

U.M.

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

3390

71

240,690

U.M.

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

-

-

-

-

1
3250

30000
71

30000
230750

Descriere componenta

Extindere retea Dn 110

Descriere componenta

buc

Cost unitar
(Euro/
buc)
20,000
30,000
71

Cost total
(Euro)
40,000
30,000
376,300

Petrestii de
Sus

-

Petrestii de
Jos

Statie de tratare apa Petrestii de Jos
Extindere retea apa Dn 110

buc
m

Statie de tratare apa Petrestii de Mijloc

buc

1

30000

30000

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Deleni
Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Craiesti
Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Livada
Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Plaiuri
Extindere retea apa Dn 110

m
buc
m
buc
m
buc
m
buc
m

2050
1
2430
1
2250
1
2150
1
1950

71
30000
71
27000
71
27000
71
27000
71

145550
30000
172530
27000
159750
27000
152650
27000
138450

U.M.

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

buc
buc
m
buc
buc
m

1

20,000

20,000

1
650
3
1
9,750

27,000
71
20,000
30,000
71

27,000
46,150
60,000
30,000
692,250

Petrestii de
Mijloc
Deleni
Craiesti
Livada
Plaiuri

Comuna

Cost unitar
(Euro/
buc)
20,000
35,000
177,652
71

Cost total
(Euro)

Extindere retea Dn 110 Tritenii de Sus

Localitate
Luna

Cost unitar
(Euro/
buc)
71
71
88
152,250

Localitate

Descriere componenta
Puturi noi forate Colonia

Colonia
Tritenii de
Jos
Padureni

Statia de tratare Colonia
Extindere retea Dn 110 Colonia
Puturi noi forate Padureni
Statia de tratare Padureni
Extindere retea Dn 110 Padureni
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Comuna

Ceanu Mare

Hodai
Boian

Strucut

Dosul
Napului
Fanate
Ciurgau

Comuna

Padureni

Prunis

Saliste

Salicea
Ciurila
Filea de
Jos
Filea de
Sus

Comuna

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Extindere retea Dn 110 Valea lui Cati

m

4,050

71

287,550

m
buc
buc.

9,850
3
1

71
20,000
30,000

699,350
60,000
30,000

buc

1

126,875

126,875

buc
m
buc
buc.
buc
buc
m

1
3,050
3
1
1
1
4,650

45,675
71
20,000
30,000
126,875
45,675
71

45,675
216,550
60,000
30,000
126,875
45,675
330,150

Descriere componenta

Extindere retea Dn 110 Boian
Puturi noi Hodai Boian
Statii de tratare pana la 5l/s
Construire rezervor nou Hodai Boian V = 150
mc
Statie pompare apa Hodai Boian
Extindere retea Dn 110 Hodai Boian
Puturi noi Strucut
Statii de tratare pana la 5l/s
Construire rezervor nou Strucut V = 150 mc
Statie pompare apa Strucut
Extindere retea Dn 110 Strucut
Extindere retea Dn 110 Dosul Napului

m

6,200

71

440,200

Extindere retea Dn 110 Fanate
Extindere retea Dn 110 Ciurgau

m
m

5,800
2,870

71
71

411,800
203,770

U.M.

Cantitate

Puturi noi Padureni
Statii de tratare pana la 5l/s
Construire rezervor nou Padureni V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Padureni
Puturi noi Prunis
Statii de tratare pana la 5l/s
Construire rezervor nou Prunis V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Prunis
Puturi noi Saliste
Statii de tratare pana la 5l/s

buc
buc.
buc
m
buc
buc.
buc
m
buc
buc.

Construire rezervor nou Saliste V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Saliste
Puturi noi Salicea
Statii de tratare pana la 5l/s
Construire rezervor nou Salicea V = 100 mc
Extindere retea Dn 110 Salicea
-

buc
m
buc
buc.
buc
m
-

2
1
1
1,900
2
1
1
3,400
2
1
1
2,900
3
1
1
4,900
-

Cost unitar
(Euro/
buc)
20,000
27,000
91,350
71
20,000
27,000
91,350
71
20,000
27,000
91,350
71
20,000
27,000
96,425
71
-

-

-

-

-

-

-

Localitate
Sutu

Ciurila

U.M.

Localitate
Ceanu
Mare
Iacobeni
Valea lui
Cati
Boldut
Boian

Localitate

Crairat
Ploscos
Ploscos
Valea
Florilor
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Descriere componenta

-

-

-

-

Descriere componenta
Puturi noi Crairat
Statie tratare Crairat
Rezervor apa 150 mc Crairat
Extindere retea apa Dn 110 Crairat
Extindere retea apa Dn 110 Ploscos
Extindere retea apa Dn 110 Valea Florilor

U.M.

Cantitate

buc.
buc.
buc.
m
m

5
1
1
600
1200

Cost unitar
(Euro/
buc)
20,000
30000
126,875
71
71

6700

71

m
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Cost total
(Euro)
40,000
27,000
91,350
134,900
40,000
27,000
91,350
241,400
40,000
27,000
91,350
205,900
60,000
27,000
96,425
347,900
-

Cost total
(Euro)
100,000
30,000
126,875
42,600
85,200
475,700
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Investitii estimative in sistemul de canalizare (preturi curente, fara TVA):
Aglomerare

Localitate

Turda

Turda

Mihai
Viteazu
Copaceni

Sandulesti

Aglomerare

Localitate

Campia
Turzii
Viisoara
Campia
Turzii

Urca

Luna

Descriere componenta
Statii de pompare apa uzata
Extindere retea canalizare Dn 250
Extindre retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 400
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Extindere retea canalizare Dn 250 Mihai
Viteazu
Extindere retea canalizare Dn 250
Sandulesti
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Sandulesti
Statii de pompare ape uzate Sandulesti

Descriere componenta
Tratare termica a namolului pentru marirea
procentajului de substanta uscata
Extindere retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
Extindere retea canalizare Dn 250 Viisoara
Statie de pompare Urca
Extindere retea canalizare Dn 250 Urca
Conducta refulare statii de pompare Urca Dn
90
Statii de pompare ape uzate Luna
Extindere retea canalizare Dn250 Luna
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Luna

Aglomerare

Localitate

Descriere componenta

Tritenii de
Sus

Tritenii de
Jos
Tritenii de
Sus

Extindere retea canalizare Dn 250 Tritenii de
Jos
Extindere retea canalizare Dn 315 Tritenii de
Sus

Comuna

Localitate

Descriere componenta

Calarasi

Calarasi

Statii de pompare ape uzate Calarasi Gara
Extindere colector canalizare Dn 315
Calarasi Gara
Conducta refulare statie de pompare Dn 90
Calarasi Gara

U.M.

Cantitate

buc.
m
m
m
m
m
m

5
8,650
17,200
2,000
19,350
3,550
700

Cost unitar
(Euro/
buc)
65,000
155
172
155
172
211
66

m

1,200

155

Cost total
(Euro)
325,000
1,340,750
2,958,400
310,000
3,328,200
749,050
46,200
186,000

-

-

-

-

m

5,400

155

837,000

m

1,700

66

112,200

buc.

10

65,000

650,000

U.M.

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

gl.

1

1,500,000

1,500,000

m
m
m
buc.
m

7,050
5,950
3,850
2
7,600

155
172
155
65,000
155

1,092,750
1,023,400
596,750
130,000
1,178,000

m

500

66

33,000

buc.
m

6
9,800

65,000
155

390,000
1,519,000

m

800

66

52,800

U.M.

Cantitate

Cost unitar
(Euro/
buc)

Cost total
(Euro)

m

1,250

155

193.750

m

4,500

172

774.000

U.M.

Cantitate

buc.

5

Cost unitar
(Euro/
buc)
65,000

m

500

172

86,000

m

5,400

66

356,400
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08. Analiza economica si financiara
Capitolul 8 prezinta planul de investitii pe termen lung la nivelul Regiunii Turda – Campia Turzii
si al aglomerarilor definite in capitolul 5, detaliind pe fiecare an costurile investitiilor de capital,
reinvestitii, operare si intretinere.
Pe baza fluxului de numerar se va calcula valoarea actualizata neta (NPV) si costul marginal
(AIC). Acesta din urma poate fi privit ca un tarif mediu pe termen lung ce va asigura recuperarea
costurilor si va permite analiza suportabilitatii serviciilor de apa si apa uzata in zona proiectului.
Investitiile de capital si costurile de operare si intretinere sunt calculate la nivelul fiecarei
aglomerari urbane definite in capitolul 5, precum si la nivelul intregii regiuni, separate pentru sistemele
de apa si apa uzata.
Analiza economica si financiara este realizata pentru perioada 2014–2043 la o rata anuala a
inflatiei pentru Euro de 2.5%. Rata reala de actualizare este de 5%, ceea ce corespunde unei rate
nominale de actualizare de 7,625%.
Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare urmatoarele categorii
de costuri: apa bruta, materiale, chimicale, electricitate, personal, intretinere, evacuarea apei uzate,
depozitarea namolului, administrare si alte costuri.
Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza:
-

Pentru masini si echipamente: 15 ani;

-

Pentru lucrari civile: 30 ani;

-

Pentru lucrari de conducte: 30 ani

Costul total pentru investitiile de capital, reinvestitii, operare si intretinere, pentru extinderea si
reabilitarea sistemelor de apa in Regiunea Turda – Campia Turzii, calculate pentru perioada de
analiza 2014-2043 este de 375.577,17 Euro.

Total sistem alimentare cu apa si apa
uzata
Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ceanu Mare
Ploscos
Ciurila
TOTAL pentru Regiunea Turda –
Campia Turzii



Reinvestitii

Operare si
intretinere

Total

€ 11,772.71
€ 11,367.69
€ 1,027.56
€ 1,119.41
€ 677.20
€ 544.19
€ 743.39
€ 2,491.24
€ 534.62
€ 1,447.76
€ 399.95
€ 738.45

€ 11,772.71
€ 11,367.69
€ 1,027.56
€ 1,795.80
€ 3,077.57
€ 544.19
€ 743.39
€ 7,851.69
€ 2,933.06
€ 1,447.76
€ 4,062.03
€ 4,645.50

€ 207,820.75
€ 38,273.76
€ 8,828.66
€ 3,572.77
€ 1,145.85
€ 5,237.11
€ 12,667.29
€ 1,437.82
€ 5,564.21
€ 0.00
€ 497.57
€ 6,398.25

€ 231,366.17
€ 61,009.14
€ 10,883.77
€ 6,487.98
€ 4,900.61
€ 6,325.50
€ 14,154.07
€ 11,780.75
€ 9,031.89
€ 2,895.53
€ 4,959.54
€ 11,782.21

€ 32,864.18

€ 51,268.95

€ 291,444.04

€ 375,577.17

Investitii

Pentru perioada de 30 de ani: costurile de investitii sunt de 102.249 mii €; costurile de
operare-intretinere sunt de 89.389 mii € ;
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Pana in 2020: costurile de investitii sunt de 71.000 mii €; costurile de operare-intretinere
sunt de 78.375 mii €;
Pana in 2043: costurile de investitii sunt de 102.249 mii €; costurile de operare-intretinere
sunt de 89.389 mii € ;
Populatia deservita (estimare pentru 2020) este de 98.077 locuitori
Investitia pe locuitor este de 1.520 € in Faza I si 440 € in Faza II. Aceste cifre arata
efectul programului ambitios pe termen scurt care presupune ca toate investitiile sunt
realizate pana in 2020;
Cele mai eficiente investitii sunt in Mihai Viteazu si Sandulesti. Costurile maximale in
regiune sunt de 860 €/locuitor pentru aglomerarea Mihai Viteazu si respectiv
1.140 €/locuitor pentru aglomerarea Sandulesti.
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09. Analiza de suportabilitate
Obiectul analizei suportabilitatii este de a stabili contextul conditiilor socio-economice si
demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei si apei uzate. Aceste
conditii vor determina efectiv daca imbunatatirile propuse vor fi sau nu suportabile pentru societate si
in mod deosebit pentru gospodariile mai sarace.
Veniturile gospodariilor din Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, se situeaza atat
peste nivelul mediei nationale cat si al celei regionale, insa si nivelul investitional din ultimii ani
precum si tarifele in vigoare sunt la valori mai ridicate comparativ cu celelalte judete ale regiunii de
dezvoltare Nord-Vest. Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa si apa
uzata va conduce la cresterea tarifelor si acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a populatiei,
in mod special in zona rurala si in orasele mai mici.
O gospodarie se presupune ca nu are capacitatea de a plati daca nu-si poate onora facturile de
apa si apa uzata fara sa trebuiasca sa-si reduca drastic cheltuielile pentru hrana sau alte servicii
publice.
In 2010, rata de suportabilitate – calculata ca procent al cheltuielilor medii lunare ale
gospodariilor pentru serviciile de apa din veniturile nete disponibile – inregistreaza valori in unele
orase din regiune peste pragul de 4%.
Pentru Operatorul Regional (OR sau ROC), rezultatul analizei suportabilitatii ar putea influenta
nivelul de tarifare, decizia investitiei de capital (tipul de investitie, sincronizare, etc.) precum si
proiectarea eventualelor scheme de subventii pentru gospodariile sarace (daca acest lucru este
fezabil).
Calculul ratei de suportabilitate se realizeaza parcurgand urmatoarele etape:
•

Prognoza veniturilor disponibile nete ale gospodariilor din aglomerarile din zona urbana si
rurala. Veniturile sunt prezentate atat la nivel mediu cat si pentru cele 3 decile inferioare de
venit.

•

Prognoza nivelurilor de tarifare pentru perioada de analiza. Tariful prognozat este calculat
la nivelul de Master Plan pe baza costului marginal (AIC) prezentat in Capitolul 8. In scenariul
de baza, tarifele din fiecare municipalitate vor creste gradat pana la un tarif unic la nivel de
ROC, ce se va atinge in anul 2015;

•

Estimarea evolutiei cererii de apa, luand in considerare toti factorii care influenteaza aceasta
evolutie: evolutia contorizarii, elasticitatea cererii in raport cu pretul si venitul, etc. Estimarea
cererii de apa trebuie realizata de asemenea pentru fiecare decila de venit. Consumul mediu
de apa in judetul Cluj a fost, in medie, in aglomerarile din zona urbana (unde se afla peste
75% din populatia judetului) de circa 148,3 l/locuitor/zi in 2011. Modelul de suportabilitate
presupune ca necesarul actual de apa se va mentine la o medie de 110 l/ locuitor/zi in 2018;

•

Calculul cheltuielilor pentru serviciile de apa si apa uzata se face inmultind tarifele (TVA
inclus) cu consumul mediu de apa;
Cheltuieli servicii apa/apa uzata = Tarif * Consum mediu apa

•

Calculul ratei de suportabilitate se face impartind cheltuielile pentru serviciile de apa si apa
uzata la veniturile nete disponibile ale gospodariilor.

In zonele rurale, problema suportabilitatii este mai delicata, datorita faptului ca media veniturilor
este notabil mai mica decat media nationala si, mai mult decat atat, o mare parte din venituri nu sunt
monetare.
-

Analiza de suportabilitate realizata se refera la capacitatea consumatorilor de a plati tarifele
pentru serviciile de apa si apa uzata.
Proiectiile veniturilor nete pe gospodarie la nivel mediu arata suma de bani maxima estimata
pe care aceste gospodarii isi permit sa o plateasca lunar pentru aceste servicii.
In plus, s-a intocmit o proiectie a valorii lunare maxime pentru gospodariile din segmentul cu
cel mai scazut venit, pentru a asigura baza pentru evaluarea impactului tarifelor pentru
infrastructura care urmeaza sa fie operata de Operatorul Regional, la nivel de Studiu de
Fezabilitate.
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0.10 Investitiile prioritare in infrastructura

In capitolul 10 din Master Plan sunt prezentate detalii ale constrangerilor in ceea ce priveste
prioritizarea proiectelor propuse pentru Cererea pentru Fonduri de Coeziune prin POS Mediu II, etapa
2014 – 2020, indicatorii de performanta si indicatorii fizici care trebuie atinsi dupa implementarea
proiectelor.

In prioritizarea masurilor din proiecte s-a tinut cont de urmatoarele constrangeri si recomandari:
i.

ii.

iii.

iv.

Bugetul care a fost pus la dispozitie.
Bugetul pentru judetul regiunea Turda – Campia Turzii este de aproximativ 83
milioane de Euro.
Cerintele Tratatului de Aderare
Proiectele trebuie sa contribuie la obiectivele Tratatului de Aderare.
Proiectele pentru imbunatatirea eficientei operatorului regional nu vor fi prioritizate
pentru finantare in aceasta faza.
Cea mai buna practica in furnizarea de servicii
Schemele de ape uzate ar trebui realizate cu prioritate in localitati care au alimentare
centralizata cu apa.
Reabilitarea retelelor de apa si ape uzate pot asigura economii semnificative de costuri
datorita reducerii apei neaducatoare de venituri si reducerea infiltratiilor in exces cu
investitii reduse de capital.
Realizarea statiilor de epurare si realizarea retelelor de ape uzate ar trebui planificate si
contractate in paralel pentru a fi siguri ca statiile de epurare nu sunt lasate sa astepte
livrarea fluxurilor si ca retelele de ape uzate nu sunt lasate sa evacueze reziduurile in
mod necorespunzator pana la finalizarea statiilor de epurare.
Conform recomandarilor MMP/MMSC ordinea prioritatilor investitiilor din cadrul solicitarilor
Comunitatii Europene trebuie evaluata dupa cum urmeaza:
- Statiile de epurare in aglomerarile majore (inclusa infrastructura pentru tratarea
namolului)
Reteaua de apa uzata in aglomerarile majore (ordine de solutionare: extinderi,
reabilitari unde sunt critic importante)
Retelele de distributie (extinderile si/sau reabilitarile unde sunt critic importante)
Statiile de tratare apa (noi sau reabilitate) au fost justificate prin calitate si/sau cantitate
insuficienta

Indicatorii-cheie si obiectivele de performanta privind alimentarea cu apa sunt prezentate in
tabelele urmatoare.
Indicatori de performanta – apa
Nr.

Indicator performanta

Cerinta

1

Grad de acoperire

98% pentru intreaga zona Turda – Campia Turzii,
respectiv 100% pentru localitatile peste 50 locuitori

2

Consum industrial si comercial

Maximizarea
vanzarilor
catre
consumatorii
comerciali si industriali pentru cresterea veniturilor

3

Consum de energie pentru productia

Reducerea consumului de energie

4

Apa neaducatoare de venit

Urmarirea reducerii apei neaducatoare de venituri

5

Contorizare

Ar trebui maximizat pana la 100%

APA
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Indicatori de performanta – ape uzate
Nr. Indicator de performanta
APA UZATA

Cerinta

1

Grad de acoperire

100% pentru localitatile cu peste 2.000 l.e.

2

Contributia locuitorilor la apa uzata

Ar trebui redusa usor

3

Contributia industriala si comerciala la
apa uzata

Ar trebui maximizata in scopul obtinerii de venituri si
ar trebui aplicat principiul „Poluatorul plateste” pentru
a asigura ca orice procesare suplimentara este
platita.

4

Consumul de energie pentru productie

Reducerea folosirii de energie

5

Sparturi si infundari pe lungimea
conductei

Ar trebui minimizate prin gestionarea activelor si
planificarea intretinerii.

Indicatorii fizici globali pentru Infrastructura apa
Denumire
Captare noua de apa de suprafata
Statie tratate apa de suprafata
Reabilitare puturi
Puturi noi
Reabilitare rezervoare
Rezervoare noi
Statii de tratare apa subterana
Reabilitare aductiuni
Extindere aductiuni
Reabilitare retele apa
Extindere retele apa
Statie pompare apa

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
m
m
m
buc

Cantitate
1
1
16
30
3
9
18
32.070
800
47.400
156.240
2

UM
buc
buc
buc
m
m
m

Cantitate
1
28
9.100
30.850
66.500
500

Indicatorii fizici globali pentru Infrastructura apa uzata
Denumire
Modernizare statie epurare
Statii pompare apa uzata
Conducte refulare apa uzata
Reabilitare retele canalizare
Extindere retele canalizare
Extindere colector canalizare
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LISTA ABREVIERILOR
ADI
ALPM
AM
ACIS
ANPM
ANRSC
ARPM
AT
BAT
BERD
BM
CBO5
CE
CES
CCO
COR
CSNR
EIA
EIB
FEADR
FC
FEDR
FEP
FOPIP
FSC
FSE
FS
IFI
ADI
ISPA
MFP
MMP
MMSC
NUTS
OI
OM
ONG
OR
OUG
L.E.
PATM
P.E.
PHARE
PND
PO
POR
POS
SAPARD
SAMTID
SEA
SEAP
SEAU
STAP
SMIS
UE
UIP
UP
UCVAP

Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Agentii Locale de Protectia Mediului
Autoritatea de Management
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
Asistenta Tehnica
Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Technique)
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
Banca Mondiala
Consumul Biochimic de Oxigen la 5 zile
Comisia Europeana
Comitetul European de Standardizare
Consumul Chimic de Oxigen
Compania Operator Regionala
Cadrul Strategic National de Referinta
Evaluarea Impactului asupra Mediului
Banca Europeana de Investitii
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Fondul de Coeziune
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European pentru Pescuit
Program de Performanta Financiara si Operationala
Fonduri Structurale si de Coeziune
Fondul Social European
Fonduri Structurale
Institutii Financiare Internationale
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare
Ministerul Finantelor Publice
Ministerul Mediului si Padurilor
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale Statistice
Organism Intermediar
Ordin de Ministru
Organizatii Neguvernamentale
Operator Regional
Ordonanta de Urgenta
Locuitori Echivalenti
Planul de Actiune pentru Tehnologii de Mediu
Populatie Echivalenta
Polonia Ungaria Ajutor pentru Restructurarea Economiei
Planul National de Dezvoltare
Program Operational
Program Operational Regional
Program Operational Sectorial de Mediu
Program Special de Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii
Evaluare Strategica de Mediu
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Statie de Epurare Ape Uzate
Statie de Tratare Apa Potabila
Sistem Unic de Management al Informatiei
Uniunea Europeana
Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitate de Plata
Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
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INTRODUCERE

Obiectivul general al contractului pentru “Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
“Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii””, in cadrul
caruia s-a elaborat prezentul document, este asigurarea unui management eficient pentru
implementarea proiectului, cu accent major pe reactualizarea Master Planului existent de apa si apa
uzata pentru regiune.
Conform Caietului de sarcini, trebuie pregatit un program investitional pe termen mediu si lung
(pe o perioada de cel putin 30 de ani de la data finalizarii Proiectului), luand In calcul aspectele legate
de capacitatea de suportabilitate a consumatorilor din zona de proiect. Master Planul este necesar ca
un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de
Coeziune, pentru perioada 2014 – 2020, si include de obicei urmatoarele informatii:






1.1

Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apa si apa uzata din zona de proiect;
Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor In prezent si
planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apa si calitatea apei la consumatori in
perioada urmatoare;
Justificarea selectarii unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de
alimentare cu apa si canalizare, bazata pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si
Intretinere a sistemelor;
Harti care sa prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de
apa si apa uzata pentru zonele deservite;
Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea
sistemelor de apa si apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii.
CADRUL PROIECTULUI

Documentul este elaborat ca parte a contractului de servicii nr. 17651/23.10.2009 pentru
“Asistenta tehnica pentru managementul proiectului: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si
apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii, din judetul Cluj”.
Scopul prezentului document este identificarea si stabilirea prioritatilor de investitii necesare
pentru respectarea directivelor Uniunii Europene (UE) din sectoarele de apa si apa uzata, In perioada
2013 – 2042.

1.1.1

Cadru general

Comisia Europeana (CE) a aprobat asistenta financiara prin Fondurile de Coeziune, cu
urmatoarele obiective principale:






Imbunatatirea calitatii mediului si a conditiilor de viata ale populatiei prin reabilitarea
infrastructurii neadecvate si perimate din sectorul de apa, In vederea respectarii standardelor
Uniunii Europene (UE) si a celor nationale;
Imbunatatirea situatiei actuale a statiilor de epurare a apei uzate, eliminarea deversarii In
rauri a apelor uzate menajere si industriale, insuficient tratate sau complet netratate;
Imbunatatirea administrarii bunurilor si functionarii sistemelor de apa si apa uzata;
Optimizarea distributiei de apa prin stabilirea programului de reducere a pierderilor si
asigurarea colectarii apei uzate prin reteaua de canalizare publica;
Reducerea costurilor operationale generale.

In Capitolul 2.6.2 sunt mentionate prevederile cheie referitoare la protectia mediului, care includ
compararea Directivelor CE cu legislatia nationala, si au In vedere:







Legislatia europeana de mediu;
Reglementarile europene din sectorul de apa si apa uzata;
Legislatia europeana legata de finantare;
Reglementarile generale de administrare, inclusiv achizitiile publice;
Reglementarile legate de administrarea bunurilor;
Lucrarile de constructii;
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Reglementarile specifice legate de serviciile de apa/apa uzata;
Legislatia de mediu legata de apa/apa uzata;
Normele specific domeniului alimentarii cu apa, canalizarii si epurarii apelor uzate menajere.

Compania de Apa Aries (CAA) a pus la dispozitia Consultantului Louis Berger SAS urmatoarele
documente: Master Plan-ul intocmit in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-05 – varianta
Finala din Noiembrie 2006 si Studiul de Fezabilitate “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa
potabila si apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii - CCI No: 2007 RO 161 PR 008” –
varianta Februarie 2008.
1.1.2

Autoritati de Monitorizare:

Autoritate de Management a programului Operational Sectorial (AM POS) Mediu:
Nume: Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) (actualul Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice (MMSC)
AM POS Mediu
Directia Fond de Coeziune
Adresa: Str. Justitiei 59-61, Sector 4, Bucuresti, Romania

Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial (OI POS) Mediu:
Nume: OI POS Mediu Cluj
Adresa: Str. Minerilor, nr.47, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Beneficiar:

Institutia responsabila pentru implementarea proiectului:

Nume: S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda (CAA)
Adresa: Str. Axente Sever, nr. 2, Turda, jud. Cluj

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Nume: APA VAII ARIESULUI
Adresa: Str. Bogata, nr. 1-3, Turda, jud. Cluj

Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este Ministerul Mediului si Padurilor
(MMP) redenumita Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), care va fi responsabila cu
implementarea programului. In aceasta calitate, MMP/MMSC va actiona ca planificator global al
politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. AM POS Mediu are un rol specific In
asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupra POS Mediu.
Organismul Intermediar (OI), Indeplineste un rol important In implementarea POS Mediu la
nivel regional, actionand ca interfata Intre AM si Beneficiar. AM va delega anumite responsabilitati
Organismelor Intermediare (denumite OI-uri). Responsabilitatile principale ale OI-urilor sunti legate de
programare, monitorizare, control si raportare. Acestea sunt implicate In monitorizarea proiectelor
finantate prin Fondurile de Coeziune In regiunea lor de dezvoltare, precum si In derularea schemelor
de granturi In cadrul programului PHARE. Delegarea activitatilor de la AM la OI este reglementata
printr-un acord scris.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
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.
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Asociatia ”APA VAII ARIESULUI” a fost Infiintata In august 2007, prin semnarea Hotararii Consiliilor
locale: Turda (127/13.08.2007), Campia Turzii (73/20.08.2007), Calarasi (39/16.08.2007), Luna
(28/16.08.2007), Mihai Viteazu (27/14.08.2007), Petrestii de Jos (12/09.08.2007), Sandulesti
(46/14.08.2007), Tritenii de Jos (40/16.08.2007), si Viisoara (42/13.08.2007), de participare la
constituirea ADI.
Scopul Asociatiei Il constituie realizarea In comun a proiectelor de dezvoltare regionala In
domeniul apei potabile si a apei uzate.

Obiectivele ADI, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apa si canalizare si infrastructura
aferenta, sunt urmatoarele:
•
•
•
•
•

realizarea unui contract de delegare cu Compania Operatorul Regional (COR sau ROC) In
numele si pentru autoritatile locale membre;
realizarea de activitati de control si informare privind COR, conform Statutului si Actului
Constitutiv al asociatiei;
pregatirea si promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de apa si apa uzata;
monitorizarea Indeplinirii obligatiilor asumate de COR prin Contractul de Delegare, orientat pe
indicatorii de performanta, implementarea investitiilor si calitatea serviciilor;
aria de acoperire si conditiile Imputernicirii conferite ADI de catre Municipalitatile membre, de
a exercita In numele lor anumite prerogative, referitoare la servicii, precum si procedurile de
vot.

Principalele atributii ale Adunarii Generale ale ADI sunt urmatoarele:
- aprobarea strategiilor pentru Imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor;
- coordonarea procesului de proiectare si implementare pentru asigurarea unei strategii
unitare si corelarea cu dezvoltarea socio-economica a ariei de acoperire;
- monitorizarea si controlul Indeplinirii obligatiilor si responsabilitatile COR, conform
Contractului de Delegare;
- solicitarea de informatii privind calitatea si nivelul serviciilor, procedurile pentru
Intretinerea si operarea mijloacelor fixe aflate In patrimoniul public;
- stabilirea unei politici tarifare coerente (unitare) In Intreaga zona de operare.

Compania Operator Regional (COR)
Operatorul Regional din Regiunea Turda - Campia-Turzii, judetul Cluj, este S.C. COMPANIA
DE APA ARIES S.A. Turda, infiintata in anul 2007.
Principalul domeniu de activitate al operatorului este tratarea-furnizarea apei potabile,
respectiv colectarea-epurarea apei uzate din doua orase (Turda si Campia Turzii) si 10 comune
(Mihai Viteazu, Viisoara, Sandulesti, Luna, Tritenii de Jos, Petrestii de Jos, Ploscos, Ciurila, Calarasi,
Ceanu Mare). Totalul populatiei din aria de operare este de aproximativ 100.000 locuitori.
In ceea ce priveste activitatea de Intretinere si reparatii, COR a elaborat o strategie pe termen
scurt si mediu, majoritatea activitatilor de Intretinere si reparatii fiind coordonata de la sediul central,
aici fiind localizate si principalele echipamente de lucru.

Performantele COR sunt masurate prin indicatorii de performanta. Compania are un proces de
evaluare a indicatorilor de performantta, pe 2 nivele:
•
•

Un nivel intern, care ia In considerare obiectivele pentru fiecare indicator de performanta;
Un nivel extern, care utilizeaza exercitiul de benchmarking realizat In cadrul asistentei tehnice
FOPIP I.
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In cadrul COR a fost infiintata in anul 2007 Unitatea de Implementare Programe (UIP), care are in
componenta, in prezent, 14 persoane, avand urmatoarea structura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager UIP
Ofiter Nereguli
Ofiter Financiar
Contabil
Ofiter Publicitate
7 Coordonatori Contracte
Secretar / operator SEAP
Jurist

Personalul UIP a fost instruit si are experienta in implementarea proiectelor prin
implementarea proiectului sus-mentionat.

1.1.3

Obiectivele Master Planului

Obiectivul general este asigurarea unei baze de decizie pentru o strategie locala in regiunea
Turda – Campia Turzii, in vederea dezvoltarii sectorului de apa si de apa uzata, in concordanta cu
obiectivele generale negociate de Romania, in cadrul procesului de aderare si post-aderare.

Principalele obiective sunt:






Asigurarea respectarii legislatiei nationale si a UE In perioadele de tranzitie convenite pentru
sectorul de mediu:
• Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusa In legislatia nationala
prin H.G. 352/2005 modificata prin H.G. 188/2002, privind colectarea si tratarea apelor
uzate urbane si evitarea descarcarii apelor uzate urbane direct In cursurile raurilor;
• Obiectivul 2 – Respectarea Directivei UE 98/83/CE privind calitatea apei pentru consumul
populatiei, transpusa In legislatia nationala prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile, modificata prin Legea nr. 311/2004;
Asigurarea utilizarii optime a Fondurilor de Coeziune ale UE;
Sprijinirea promotorilor de proiecte In dezvoltarea capacitatii locale de elaborare a viitoarelor
proiecte;
Definirea unui program de investitii pe termen lung.

Obiectivele specifice sunt:





pregatirea proiectului pentru a putea fi propus spre co-finantarea UE;
asigurarea faptului ca exista un plan de achizitii publice si un plan de implementare eficient si
ca documentele de atribuire sunt pregatite astfel Incat sa poata reprezenta baza pentru
implementarea proiectului;
furnizarea de instruire la locul de munca pentru personalul beneficiarilor responsabili cu
implementarea proiectului In toate fazele de pregatire a proiectului, de la selectarea
proiectului, pregatirea studiilor de fezabilitate pana la elaborarea documentatiilor de licitatie;
furnizarea de asistenta pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul COR.

.
Aceste obiective specifice urmaresc reabilitarea si extinderea infrastructurii actuale de apa si apa
uzata din zona proiectului, In vederea:






Imbunatatirii calitatii apei potabile si a sigurantei sanatatii publice;
protejarii mediului, In special, a calitatii apei din cursurile naturale si a apei subterane;
maximizarii numarului de locuitori bransati la reteaua de apa potabila;
maximizarii colectarii apei uzate menajere;
Imbunatatirii calitatii serviciilor si cresterii sigurantei in functionare a sistemelor de alimentare
cu apa;
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optimizarii retelei de distributie a apei potabile si a sistemului de colectare si epurare a apei
uzate;
obtinerii de economii la energie si reducerii costurilor operationale In general;
definirii unui program de investitii pe termen lung In sectorul de apa si apa uzata in aria de
acoperire;
cresterii capacitatii Operatorului Regional.

Principalele tinte care trebuie atinse de Romania dupa aderarea la Uniunea Europeana, dupa
cum s-au negociat si stipulat prin Tratatul de Aderare, sunt urmatoarele:

a. Conformarea cu Directiva privind apa uzata 91/271/CEE:
 extinderea sistemelor de colectare a apei uzate la urmatoarele procente de acoperire:
• 61% pana la 31 Decembrie 2010;
• 69% pana la 31 Decembrie 2013;
• 80% pana la 31 Decembrie 2015;


extinderea instalatiilor de epurare a apei uzate la urmatoarele procente de acoperire:
• 51% pana la 31 Decembrie 2010;
• 61% pana la 31 Decembrie 2013;
• 77% pana la 31 Decembrie 2015;

b. Conformarea cu Directiva privind apa potabila 98/83/CE:
 pana la 31 Decembrie 2010:
• pentru Oxidabilitate, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele, Pesticide,
Mangan, pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori;
• pentru Oxidabilitate si Turbiditate, pentru localitatile cu o populatie cuprinsa Intre 10.000 si
100.000 de locuitori;
• pentru Oxidabilitate si Mangan, pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.
 pana la 31 Decembrie 2015
• pentru Amoniu, Nitrati, Aluminiu, Fier, Metale Grele, Pesticide si Mangan, pentru localitatile
cu o populatie cuprinsa Intre 10.000 si 100.000 de locuitori;
 pentru Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele si Pesticide, pentru localitatile
cu mai putin de 10.000 de locuitori.

Principalele obiective prevazute prin Tratatul de Aderare sunt transpuse In Master Plan printr-un
plan de investitii care acopera necesarul din infrastructura de apa si apa uzata din zona proiectului.
Prezentul document a fost revizuit, fata de varianta provizorie predata in luna martie 2012,
respectiv variantele predate in luna iulie 2012 si cea din luna martie 2013 tinand cont de urmatoarele
cerinte pentru accesarea fondurilor europene in perioada de finantare 2014 – 2020 pentru sectorul
apa:
•
•
•
•
•
•
•

Beneficiarii – Operatorii Regionali – ca Autoritati Contractante
MMP/MMSC – va avea rol de coordonare: elaborare ghiduri, avizare lista de investitii, aprobare
cerere/aplicatie de finantare, etc.
Programul de investitii, propus spre finantare din POS Mediu etapa II (2014 – 2020), se va adresa
in principal localitatiilor medii si mici, vazute ca “zone problematice” de catre ROC, deoarece
genereaza pierdere operationala
Gradul de implicare si de suport al ADI va trebui sa fie mult mai mare decat la proiectul finantat
prin POS Mediu I (2007 – 2013)
Unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare cel tarziu in 2015
Lucrarile vor reprezenta o continuare a investitiilor realizate prin POS Mediu I, coordonate cu
investitii realizate din alte surse de finantare;
Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare in principal pentru
aglomerari cu 2.000 - 10.000 p.e.;
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Se pot include si alte elemente de investitii (ex. reabilitari si inlocuiri ale componentelor vechi si
deficitare responsabile de pierderi, respectiv infiltrari mari);
Costuri specifice estimate se vor incadra in valorile de:
 investitii in sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor;
 investitii in sistemul de canalizare-epurare: max. 2.000 Euro / locuitor.

1.1.4

Scopul Activitatilor

Contractul de Asistenta Tehnica include noua activitati, printre care si Activitatea nr. 9:
“Actualizarea Master Plan-ului pentru Regiunea Turda-Campia Turzii, din judetul Cluj”. Varianta
initiala a Master Plan-ului a fost elaborata In cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-05.
In cadrul acestui contract de servicii, Consultantul, compania Louis Berger SAS, a revizuit
Master
Plan-ul existent (martie 2010) In vederea definirii programului investitional pe
termen mediu si lung (pe o perioada de cel putin 30 de ani de la data finalizarii Proiectului).
Master Planul revizuit prezinta investitiile necesare in implementare, si stabileste o ordine de
prioritati a viitoarelor investitii, pentru toata aria de operare a Operatorului Regional, S.C. Compania
de Apa Ariesul S.A.
In elaborarea acestui Master Plan, Consultantul a cooperat cu toate partile implicate,
considerand fiecare reprezentant (MMP/MMSC, autoritati locale, S.C. Compania de Apa Ariesul S.A),
ca membru al echipei.
Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultari cu factorii cheie
implicati, utilizand chestionare specifice, atat pentru datele tehnice cat si pentru cele socioeconomice.

1.2

SCOP GENERAL SI ABORDARE PENTRU DEZVOLTAREA MASTER PLANULUI

Urmatorul tabel prezinta, in sinteza, premisele si toti factorii luati In considerare pentru controlul
implementarii Master Planului.
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I. Obiective generale
Imbunatatirea infrastructurii de mediu
din judet, In vederea conformarii cu
Acquis-ul comunitar si legislatia
nationala.

Master Plan draft
August 2013

INDICATORI VERIFICABILI IN MOD
OBIECTIV AI REALIZARII /
PERFORMANTEI

MIJLOACE DE VERIFICARE

PREMISE SI RISCURI

Imbunatatirea calitatii alimentarii cu apa si a
conditiilor de viata ale populatiei

Monitorizarea calitatii apei Statei de
Epurare a Apelor Uzate (SEAU).

Remedierea descarcarii apei uzate insuficient
tratate direct In cursurile de apa.

Monitorizarea efluentilor

Monitorizarea calitatii apei, efectuata In
mod regulat, duce la respectarea
reglementarilor romanesti si ale UE.

Definirea unui program de investitii pe
termen lung cu luarea In calcul a
aspectelor privind investitiile.

Riscuri:

Monitorizarea apei subterane

Sistem regional de alimentare cu apa
Incarcat cu pierderi excesive de apa.
Lipsa experientei locale In exploatarea
unei statii de tratare a apei potabile
(STAP) / statie de epurare a apelor uzate
(SEAU) conform standardelor UE.

II. Obiectivele proiectului
Sprijinirea
Consiliului
Local,
a
Companiei Regionale de Apa si a
Administratiei Centrale In pregatirea
unei aplicatii complete si de succes
pentru finantare din Fondurile de
Coeziune care sa includa documentele
justificative
pentru
obtinerea
contractului de finantare pentru
masurile referitoare la apa, canalizare
si epurare apa uzata.
III. Rezultate scontate
Avizul pozitiv din partea Autoritatii
Contractante.
Aprobarea MP de catre
Judetean/reprezentantii ADI
IV Activitati specifice

Rapoartele intocmite de Consultant dupa cum
se specifica In Caietul de sarcini, livrate la
timp si aprobate de Autoritatea Contractanta.
COR definita si Infiintata

Consultantul Intocmeste o documentatie
competenta si calificata. COR este
functionala
Riscuri:
Informatiile
pentru
serviciile
de
consultanta nu sunt disponibile la timp.

Aprobarea Master Planului

Consiliul

Verificarea si
revizuirea Master
Planului existent pentru sistemele de
apa potabila, canalizare si epurarea
apei uzate din regiunea Turda-Campia
Turzii.

Monitorizarea activitatilor consultantului
de catre autoritatea contractanta.

Evaluare si Monitorizare de catre
autoritatile competente relevante.

Masurile propuse nu sunt abordabile si
sustenabile

Rapoartele sunt aprobate

Documentatie depusa la timp

Evaluare si Monitorizare
autoritatile relevante.
Rapoartele sunt aprobate

de

catre

Se stabilesc cai de comunicare optime
Intre toate partile implicate.
Datele disponibile sunt suficiente.
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STRUCTURA MASTER PLANULUI

Master Planul prezinta rezultatele analizei si strategiei de dezvoltare a sistemelor de apa si apa
uzata din zona de proiect, In vederea asigurarii si respectarii reglementarilor nationale in vigoare si a
directivelor UE.
Master Planul actualizat acopera perioada 2013 – 2042, atat pentru serviciile de apa cat si
pentru cele de apa uzata. Scopul general al acestui document este de a identifica si ierarhiza
masurile de investitii In vederea conformarii pe deplin cu Directivele CE relevante, tinand cont de
gradul de suportabilitate al populatiei din aria proiectului.
In prima parte a acestui document se prezinta situatia existenta generala din Regiunea Turda –
Campia Turzii, cadrul socio-economic si institutional, nivelul actual al serviciului in ceea ce priveste
facilitatile de apa si apa uzata, prognoza populatiei si a consumului de apa in zona de proiect,
obiective si strategii judeteana si nationala, optiunile de analiza financiara, economica si de
suportabilitate, precum si investitiile prioritare.
Capitolele incluse in Master Plan sunt insotite de anexe specifice fiecarui capitol dezvoltat.
Apoi urmeaza capitolele unde se prezinta prognoza, obiective si strategii judeteana si
nationala.
In ultima parte a Master Planului se descriu si se analizeaza optiunile, analiza financiara si
investitiile prioritare.
Capitolele incluse in Master Plan sunt insotite de anexe specifice fiecarui capitol dezvoltat.

Partea I a Master Plan-ului include urmatoarele capitole:

0)

Rezumat

1)

Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale)

2)

Analiza situatiei existente (caracteristici naturale, evaluari socio-economice si
institutionale, resurse de apa, consumul curent de apa, poluarea surselor de apa,
facilitati existente si performante actuale)

3)

Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea
de apa, debite de apa uzata si incarcari specifice)

4)

Obiectivele nationale si judetene (obiectivele nationale si judetene rezultate din
documentele de pozitie)

5)

Analiza optiunilor (identificarea, evaluarea si selectarea optiunilor)

6)

Strategia judetului in domeniul serviciilor de apa si apa uzata

7)

Plan de investitii pe termen lung (masuri de investitie pe termen lung, programul de
implementare)

8)

Analiza economica si financiara

9)

Suportabilitate (Analiza de suportabilitate si analiza de senzitivitate)

10) Program prioritar de investitii pentru infrastructura (prioritizarea masurilor proiectului si
lista masurilor de investitii prioritare)

Partea a II-a a Master Plan-ului include informatii suport si date, grupate in:

11) Planse si anexe generale.
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PROGRAMUL PRIORITAR DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA

10.1 Rezumat
Aceasta sectiune a raportului cuprinde detalii ale constrangerilor in ceea ce priveste prioritizarea
proiectelor propuse pentru Cererea pentru Fonduri de Coeziune prin POS Mediu II, etapa 2014 – 2020.
Prezentul capitol detaliaza in continuare indicatorii de performanta care trebuie atinsi dupa
implementarea proiectelor, iar in final ofera o lista a indicatorilor fizici ce trebuie implementati in etapa
2014 – 2020.

10.2 Prioritizarea masurilor din Proiect
Au fost urmatoarele constrangeri in ceea ce priveste prioritizarea masurilor din proiecte in prima
faza a Cererii de Fonduri de Coeziune pentru judetul Cluj, regiunea Turda – Campia Turzii.
i.

ii.

iii.

iv.

Bugetul care a fost pus la dispozitie.
Bugetul pentru judetul regiunea Turda – Campia Turzii este de aproximativ
83 milioane de Euro.
Cerintele Tratatului de Aderare
Proiectele trebuie sa contribuie la obiectivele Tratatului de Aderare.
Proiectele pentru imbunatatirea eficientei operatorului regional nu vor fi prioritizate pentru
finantare in aceasta faza.
Cea mai buna practica in furnizarea de servicii
Schemele de ape uzate ar trebui realizate cu prioritate in localitati care au alimentare
centralizata cu apa.
Reabilitarea retelelor de apa si ape uzate pot asigura economii semnificative de costuri
datorita reducerii apei neaducatoare de venituri si reducerea infiltratiilor in exces cu investitii
reduse de capital.
Realizarea statiilor de epurare si realizarea retelelor de ape uzate ar trebui planificate si
contractate in paralel pentru a fi siguri ca statiile de epurare nu sunt lasate sa astepte
livrarea fluxurilor si ca retelele de ape uzate nu sunt lasate sa evacueze reziduurile in mod
necorespunzator pana la finalizarea statiilor de epurare.
Conform recomandarilor MMP/MMSC ordinea prioritatilor investitiilor din cadrul solicitarilor
Comunitatii Europene trebuie evaluata dupa cum urmeaza:
- Statiile de epurare in aglomerarile majore (inclusa infrastructura pentru tratarea namolului)
Reteaua de apa uzata in aglomerarile majore (ordine de solutionare: extinderi, reabilitari
unde sunt critic importante)
Retelele de distributie (extinderile si/sau reabilitarile unde sunt critic importante)
Statiile de tratare apa (noi sau reabilitate) au fost justificate prin calitate si/sau cantitate
insuficienta

Prioritizarea proiectelor a tinut cont de constrangerile si recomandarile prezentate mai sus.
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10.3 Indicatorii – cheie de performanta
Indicatorii-cheie si obiectivele de performanta privind alimentarea cu apa sunt prezentate in
tabelele urmatoare.
Tabel 1 Indicatori de performanta – apa
Nr.

Indicator performanta

Cerinta

1

Grad de acoperire

98% pentru intreaga zona Turda – Campia Turzii,
respectiv 100% pentru localitatile peste 50
locuitori

2

Consum industrial si comercial

Maximizarea vanzarilor catre consumatorii
comerciali si industriali pentru cresterea veniturilor

3

Consum de energie pentru productia

Reducerea consumului de energie

4

Apa neaducatoare de venit

Urmarirea reducerii apei neaducatoare de venituri

5

Contorizare

Ar trebui maximizat pana la 100%

APA

Tabel 2 Indicatori de performanta – ape uzate
Nr. Indicator de performanta
APA UZATA

Cerinta

1

Grad de acoperire

100% pentru localitatile cu peste 2.000 l.e.

2

Contributia locuitorilor la apa uzata

Ar trebui redusa usor

3

Contributia industriala si comerciala
la apa uzata

Ar trebui maximizata in scopul obtinerii de venituri
si ar trebui aplicat principiul „Poluatorul plateste”
pentru a asigura ca orice procesare suplimentara
este platita.

4

Consumul de energie pentru
productie

Reducerea folosirii de energie

5

Sparturi si infundari pe lungimea
conductei

Ar trebui minimizate prin gestionarea activelor si
planificarea intretinerii.
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10.4 Indicatorii fizici pe UAT
Lista indicatorilor fizici rezulta din Lista de investitii pentru etapa 2014-2020 a Master Planului ce
este cuprinsa in Anexele 7.1, 7.2, 7.3.
In tabelele urmatoare sunt prezentati indicatorii fizici pentru fiecare unitate adminitrativa in parte:

Tabel 3 Municipiul Turda – apa
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Turda
Retea distributie

Reabilitare puturi Turda - Varianta
Reabilitare puturi Uzina Turda
Reabilitare rezervor 200 mc Varianta
Reabilitare aductiune Dn 400
Reabilitare aductiune Dn 600
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 200
Reabilitare retea Dn 250
Reabilitare retea Dn 315
Reabilitare retea Dn 400
Reabilitare retea Dn 600

buc.
buc.
buc.
m
m
m
m
m
m
m
m
m

10
6
1
5.650
9.400
9.400
2.300
2.000
2.900
3.050
9.650
7.000

Tabel 4 Municipiul Turda – canal
Statie de pompare

Turda

Retea apa uzata

Statii de pompare apa uzata
Extindere retea canalizare Dn 250
Extindre retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 400
Conducta refulare statii de pompare Dn 90

buc.
m
m
m
m
m
m

5
8.650
17.200
2.000
19.350
3.550
700

buc.
buc.
buc.
buc.
m
m
m
m
m

1
1
1
1
9.770
4.650
800
3.000
9.850

gl.

1

m
m

7.050
5.950

Tabel 5 Municipiul Campia Turzii – apa
Captare apa
Statie tratare apa
Campia
Turzii

Aductiuni apa
Retea distributie

Captare apa de suprafata pe raul Aries
Statie de tratare noua - captare Aries
Construire rezervor 5.000 mc
Reabilitare rezervor 5.000 mc
Reabilitare aductiune Dn 600
Reabilitare aductiune Dn 400
Extindere aductiune DN 600
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110

Tabel 6 Municipiul Campia Turzii – canal
Campia
Turzii

Statie de epurare
Retea apa uzata

Tratare termica a namolului pentru marirea
procentajului de substanta uscata
Extindere retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
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Tabel 7 Comuna Viisoara – apa
Viisoara

Retea distributie

Urca

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Viisoara
Extindere retea Dn 160 Viisoara
Extindere retea Dn 110 Urca

m
m
m

1.600
800
1.250

Extindere retea canalizare Dn 250 Viisoara
Statie de pompare Urca
Extindere retea canalizare Dn 250 Urca
Conducta refulare statii de pompare Urca Dn 90

m
buc.
m
m

3.850
2
7.600
500

m
m
m
m
m
m
m
m
buc

1.200
900
2.600
750
4.800
350
1.200
3.000
1

m

1.200

m

5.400

Tabel 8 Comuna Viisoara – canal
Viisoara
Urca

Retea apa uzata
Statie de pompare
Retea de apa uzata

Tabel 9 Comuna Mihai Viteazu – apa
Mihai
Viteazu

Extindere retea Dn 110 Mihai Viteazu
Reabilitare retea Dn 110 Mihai Viteazu
Reabilitare aductiune Dn 125 Cheia
Reabilitare retea Dn 125 Cheia
Reabilitare retea Dn 110 Cheia
Extindere retea Dn 110 Cornesti
Reabilitare retea Dn 110 Cornesti
Reabilitare retea Dn 150 Cornesti
Reabilitare rezervor 200 mc Cornesti

Retea distributie
Aductiuni apa

Cheia

Cornesti

Retea distributie

Retea distributie

Tabel 10 Comuna Mihai Viteazu – canal
Mihai
Viteazu

Retea apa uzata

Extindere retea canalizare Dn 250 Mihai Viteazu

Tabel 11 Comuna Sandulesti – canal

Sandule
sti

Retea apa uzata
Statie de pompare

Extindere retea canalizare Dn 250 Sandulesti
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Sandulesti
Statii de pompare ape uzate Sandulesti

m

1.700

buc.

10

Extindere retea apa Luncani Dn 110
Puturi noi forate Gligoresti
Statie de tratare Gligoresti

m
buc
buc

5.300
2
1

Statii de pompare ape uzate Luna
Extindere retea canalizare Dn250 Luna
Conducta refulare statii de pompare Dn 90 Luna

buc.
m
m

6
9.800
800

Tabel 12 Comuna Luna – apa
Luncani
Gligoresti

Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa

Tabel 13 Comuna Luna – canal
Statie de pompare
Luna

Retea apa uzata
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Tabel 14 Comuna Tritenii de Jos – apa
Tritenii
de Jos

Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie

Puturi noi forate Tritenii de Jos
Statie de tratare Tritenii de Jos
Construire rezervor nou 250 mc Tritenii de Jos
Extindere retea Dn 110 Tritenii de Jos

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Tritenii de Sus

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Clapa

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Triteni Hotar

Captare apa
Statie tratare apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Retea distributie

Puturi noi forate Colonia
Statia de tratare Colonia
Extindere retea Dn 110 Colonia
Puturi noi forate Padureni
Statia de tratare Padureni
Extindere retea Dn 110 Padureni

m
buc
buc
m
buc
buc
m

Retea apa uzata

Extindere retea canalizare Dn 250 Tritenii de Jos

m

1.250

Retea apa uzata

Extindere retea canalizare Dn 315 Tritenii de Sus

m

4.500

Extindere retea Dn 110 Bogata
Extindere retea Dn 110 Calarasi

m
m

2.000
3.390

Statii de pompare ape uzate
Extindere colector canalizare Dn 315
Conducta refulare statie de pompare Dn 90

m
m
m

5
500
5.400

buc
m
buc
m
buc
m
buc
m
buc
m
buc
m

1
3.250
1
2.050
1
2.430
1
2.250
1
2.150
1
1.950

Tritenii
de Sus
Clapa
Triteni
Hotar
Colonia

Padureni

buc
buc
buc
m
m
m

4
1
1
10.000
5.950
14.400
15.050
1
1
650
3
1
9.750

Tabel 15 Comuna Tritenii de Jos – canal
Tritenii
de Jos
Tritenii
de Sus

Tabel 16 Comuna Calarasi – apa
Bogata
Calarasi

Retea distributie
Retea distributie

Tabel 17 Comuna Calarasi – canal
Calarasi
Gara

Statie de pompare
Retea apa uzata

Tabel 18 Comuna Petrestii de Jos – apa
Petresti de Jos
Petresti de
Mijloc
Deleni
Craiesti
Livada
Plaiuri

Statie tratare apa
Retea distributie
Statie tratare apa
Retea distributie
Statie tratare apa
Retea distributie
Statie tratare apa
Retea distributie
Statie tratare apa
Retea distributie
Statie tratare apa
Retea distributie

Statie de tratare apa Petrestii de Jos

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Petrestii de Mijloc

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Deleni

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Craiesti

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Livada

Extindere retea apa Dn 110
Statie de tratare apa Plaiuri

Extindere retea apa Dn 110
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Tabel 19 Comuna Ploscos – apa

Crairat
Ploscos
Valea Florilor

Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Retea distributie
Retea distributie

Puturi noi Crairat
Statie tratare Crairat
Rezervor apa 150 mc Crairat
Extindere retea apa Dn 110 Crairat
Extindere retea apa Dn 110 Ploscos
Extindere retea apa Dn 110 Valea Florilor

buc.
buc.
buc.
m
m
m

5
1
1
600
1.200
6.700

Puturi noi Padureni
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Padureni V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Padureni
Puturi noi Prunis
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Prunis V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Prunis
Puturi noi Saliste
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Saliste V = 80 mc
Extindere retea Dn 110 Saliste
Puturi noi Salicea
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Salicea V = 100 mc
Extindere retea Dn 110 Salicea

buc
buc.
buc
m
buc
buc.
buc
m
buc
buc.
buc
m
buc
buc.
buc
m

2
1
1
1.900
2
1
1
3.400
2
1
1
2.900
3
1
1
4.900

Tabel 20 Comuna Ciurila – apa

Padureni

Prunis

Saliste

Salicea

Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie

Tabel 21 Comuna Ceanu Mare – apa
Valea lui
Cati
Boian
Hodai
Boian

Strucut

Dosul
Napului
Fanate
Ciurgau

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Valea lui Cati

m

4.050

Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Statie pompare
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Statie pompare
Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Boian
Puturi noi Hodai Boian
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Hodai Boian V = 150 mc
Statie pompare apa Hodai Boian
Extindere retea Dn 110 Hodai Boian
Puturi noi Strucut
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou Strucut V = 150 mc
Statie pompare apa Strucut
Extindere retea Dn 110 Strucut

m
buc
buc.
buc
buc
m
buc
buc.
buc
buc
m

9.850
3
1
1
1
3.050
3
1
1
1
4.650

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Dosul Napului

m

6.200

Extindere retea Dn 110 Fanate
Extindere retea Dn 110 Ciurgau

m
m

5.800
2.870

Retea distributie
Retea distributie
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10.5 Indicatorii fizici globali
Tabel 222 Infrastructura apa
Denumire
Captare noua de apa de suprafata
Statie tratate apa de suprafata
Reabilitare puturi
Puturi noi
Reabilitare rezervoare
Rezervoare noi
Statii de tratare apa subterana
Reabilitare aductiuni
Extindere aductiuni
Reabilitare retele apa
Extindere retele apa
Statie pompare apa

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
m
m
m
buc

Cantitate
1
1
16
30
3
9
18
32.070
800
47.400
156.240
2

UM
buc
buc
buc
m
m
m

Cantitate
1
28
9.100
30.850
66.500
500

Tabel 233 Infrastructura apa uzata
Denumire
Modernizare statie epurare
Statii pompare apa uzata
Conducte refulare apa uzata
Reabilitare retele canalizare
Extindere retele canalizare
Extindere colector canalizare
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ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
REZUMAT

Capitolul 2 detaliază situaţia existentă în regiunea Turda – Campia Turzii, din judeţul Cluj, prin
prezentarea şi explicarea datelor demografice, a geografiei, economiei şi organizării politice a judeţului,
detaliază mediul, clima, relieful şi topografia, geologia şi hidrologia, sursele de apă de suprafaţă şi
subterane disponibile în aria de proiect, ca şi zonele ecologice şi cele sensibile.
Este prezentată o analiză vastă a cadrului instituţional şi juridic şi care face referire la România şi
la relaţiile acesteia cu UE. Capitolul prezintă modalitatea în care fondurile UE sunt administrate şi, de
asemenea, schiţează legile şi reglementările UE şi detaliază cazurile în care legile române necesită
amendare / modificare pentru a se conforma acestora. Se analizează operatorii existenţi de apă şi apă
uzată, sunt prezentate tarife curente pentru apă şi apă uzată, cu comentariile şi propunerile
Consultantului.
Metodologia folosită a fost cercetarea datelor şi statisticilor oficiale disponibile, analizarea datelor
specifice aplicabile principalelor zone urbane ale judeţului precum şi vizitele pe teren ale expertilor
Consultantului impreuna cu reprezentantii Operatorului Regional si/sau reprezentantii ADI pentru
evaluarea problemele şi potenţialele riscuri implicate si definirea necesitatilor de investitii in infrastructura
de apa a regiunii Turda – Campia Turzii. De asemenea s-au folosit si chestionare tip pentru situatia
existenta si pentru evaluarea proiectelor in derulare pe alte fonduri.
De asemenea, în cadrul Capitolului 2 este prezentata o descriere a situaţiei existente pentru
sistemele de apă si apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii. În acest sens, au fost vizitate de către
Consultant amplasamentele existente, fiind realizate contacte cu autorităţile responsabile, pentru a
culege informaţii detaliate privind situaţia curentă, punându-se accentul pe starea, vechimea,
performanţa, populaţia deservită, apa consumată, fluxul de apă, apa nefacturată, pierderile de apă,
operarea si întreţinerea sistemelor de apa existente, conformarea cu standardele de calitate şi de mediu
curente.
Capitolul 2 este un capitol vast, care cuprinde 11 sub-capitole si în care este detaliată situatia
existenta din judet si regiune.

2.2

ARIA PROIECTULUI

Harta alaturata reprezinta amplasarea judetului Cluj in Romania si marcheaza aria de servicii
furnizate de catre Operatorul Regional, S.C. COMPANIA DE APĂ ARIES S.A. Turda, in partea de sud-est
a judetului Cluj, in 2 municipii (Turda si Campia Turzii) si 10 comune (Sandulesti, Luna, Viisoara, Mihai
Viteazu, Calarasi, Ploscos, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Tritenii de Jos, Ciurila).
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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.
Relieful este predominant deluros şi muntos, altitudinile maxime fiind deţinute de masivele
Vlădeasa şi Muntele Mare, cu 1.842 m şi respectiv 1.826 m. Clima este continental-moderată şi
influenţată de circulaţia atmosferică predominant vestică. Amplitudinile termice anuale variază între 230
0
25 C în regiunea deluroasă şi scad la 17-19 C în zona muntoasă.

Pagina 7

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Organizarea administrativă a judeţului include o reţea de 434 de aşezări omeneşti, grupate în
81 de unităţi administrativ-teritoriale. Populaţia judeţului este de aproximativ 720.000 de locuitori, din care
peste 65% locuiesc în mediul urban. Ceea ce caracterizează populaţia judeţului Cluj este şi multitudinea
de etnii conlocuitoare cu românii, alături de aceştia găsindu-se maghiarii, germanii, saşii, armenii. In ceea
ce priveşte împărţirea pe religii şi apartenenţa la cultele religioase a populaţiei din judeţul Cluj, 72% dintre
credincioşi sunt ortodocşi, 12 % reformaţi, 4,3 % greco-catolici, 3,6 % romano- catolici, 2,9 % penticostali,
1,1 % unitarieni si 1,04 % baptişti, fiecare cult religios aparţinând unei episcopii: ortodoxă, greco- catolică,
reformată, unitariană şi evanghelică.
Industria judeţului Cluj se caracterizează printr-un puternic potenţial industrial de prelucrare, atât
a resurselor locale cât şi a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate majoritatea
ramurilor existente la nivel naţional. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% din populaţia
ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite subramuri industriale. Producţia industrială realizată în judeţ
este destinată acoperirii cererii interne, dar şi livrării către partenerii străini. Dintre ramurile industriei
prelucrătoare, cele cu ponderea cea mai mare în cadrul producţiei industriale sunt: industria materialelor
nemetalifere (17,9%), industria alimentară şi de băuturi (17,5%), industria metalurgică (12,9%), industria
chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), industria celulozei, hârtiei şi cartonului (8,0%).
In ceea ce priveste domeniile agriculturii si silviculturii, condiţiile climatice variate ale zonei au
creat un cadru prielnic de dezvoltare a agriculturii, aceasta constituind cea de-a doua ramură, ca pondere
şi importanţă în economia judeţului. Un rol important în cadrul acestui sector economic îl deţine
zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi producţia vegetală. Atât sectorul vegetal cât şi cel zootehnic
traversează o perioadă de tranziţie caracterizată prin reducerea producţiei de la an la an, situaţie ce
reclamă adoptarea unor măsuri care să stimuleze procesul relansării agriculturii judeţului. Importanţa
agriculturii judeţului rezidă şi în existenţa Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară, care
licenţiază anual peste 2.000 de absolvenţi, specialişti în toate domeniile agriculturii.
Dezvoltarea economico-socială începând cu anii `90 s-a reflectat şi în procesul de modernizare a
capacităţilor de transport. Poziţia geografică avantajoasă a judeţului constituie un factor determinant în
eforturile întreprinse de autorităţi pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Judeţul Cluj dispune de o reţea
densă de drumuri publice totalizând 2.454 km, din care 342 km reprezintă drumuri naţionale. Reţeaua de
drumuri modernizate cuprinde un număr de 645 km, marea lor majoritate fiind porţiuni ale unor şosele de
interes naţional şi internaţional. Lungimea cailor ferate care strabat teritoriul judetului este de 232 km.
Aeroportul International Cluj-Napoca, aflat in administrarea Consiliului Judetean Cluj, a cunoscut
o creştere semnificativă a traficului de pasageri ca urmare a programului de dezvoltare şi modernizare,
fiind în acest moment al treilea aeroport internaţional al ţării. Pe acest aeroport operează zboruri regulate
două companii aeriene, legând Clujul de Italia, Ungaria, Austria şi Germania. În acest moment, prioritar
pentru aeroport este găsirea de parteneri pentru construirea unui terminal cargo modern, proiect care se
bucură şi de sprijin guvernamental.
Potenţialul turistic se reflecta în condiţiile deosebit de favorabile oferite pentru practicarea unei
game variate de forme: drumeţie, alpinism, turism auto, sporturi de iarna şi de vara, odihna de scurta şi
lunga durata, tabere de copii şi tineret, tratament balnear.
Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistica trebuie menţionate: Vladeasa şi Muntele
Mare, statiuni favorabile practicarii sporturilor de iarna, Munţii Trascaului, deosebit de spectaculoşi
datorita formelor de relief, a stâncilor impozante, si a peşterilor, Muntele Baişorii, zona ce se remarca prin
peisaje de excepţionala frumuseţe cautata vara de amatorii de vânat şi pescuit şi iarna de cei ai “
sportului alb”, zona Lacului Gilau - Tarniţa, care ofera condiţii deosebite pentru agrement la sfârsit de
saptamâna si zona Lacului Beliş - Fântânele situata pe malul stâng al lacului de acumulare, pretabila
pentru agrement şi practicarea de sporturi nautice.
Gradina botanică "Alexandru Borza", una dintre cele mai cunoscute şi mai bine organizate din
sud-estul Europei, ofera un bun prilej de destindere, dar şi de instruire pentru numeroşi turişti din ţara şi
strainatate.
Judeţul Cluj se numără printre judeţele cele mai active în sfera culturală. Avînd un patrimoniu
valoros, o veche reputaţie în domeniul învăţămîntului şi culturii, precum şi instituţii de prestigiu, Clujul are
şi în prezent o viaţă culturală şi universitară complexă. Una dintre cele mai cunoscute universităţi din
centrul Europei este „Universitatea Babeş - Bolyai” unde predarea se face în trei limbi: română, germană
şi maghiară. De asemenea, în aulele Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” sunt formaţi
viitori medici şi farmacişti, iar specialiştii în domeniul tehnologiei informaticii şi ingineriei provin din
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
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În judeţul Cluj funcţionează o serie de instituţii de interes naţional: Teatrul Naţional “Lucian Blaga”
Cluj, Teatrul Maghiar de Stat, Opera Română şi Opera Maghiară, finanţate de la bugetul Ministerului
Culturii şi Cultelor şi de interes judeţean: Filarmonica de Stat “Transilvania”, Teatrul de Păpuşi “Puck”
Cluj-Napoca, si Teatrul de Stat Turda.
Bogaţia de monumente si obiective istorice, precum şi patrimoniul arhitectural, incluse în mare
parte în circuitul naţional, constituie o certa şi permanenta sursa de atracţie. Atrag atenţia monumente ca:
statuia lui Mihai Eminescu şi a lui Lucian Blaga, Catedrala ortodoxa, grupul statuar “Scoala Ardeleana“,
monumentul “Ostaşului Român”, statuia lui ,,Avram Iancu”, Biserica “Sf. Mihail”, Biserica Franciscanilor,
Statuia ecvestră a lui Matei Corvin, Biserica reformata ridicata de Matei Corvin, Statuia ecvestra a
domnitorului român unificator Mihai Viteazul, Bastionul Croitorilor, Cladirea Redutei - de care se leaga
evenimente memorabile din istoria transilvana. De mare interes turistic sunt: Teatrul Naţional, Muzeul de
Artă, al doilea din ţara ca zestre de arta româneasca dar şi straina (peste 4.000 de lucrari), Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei (peste 100.000 piese), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste 65.000
de exponate), Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic, Muzeul Memorial “Emil Isac”, Colecţia de istoria
farmaciei, Muzeul de Mineralogie şi Geologie şi Muzeul Zoologic (peste 140.000 piese). In municipiile Dej
şi Turda, bisericile în stil gotic din secolele XIV - XVI, aflate în pieţele centrale, constituie importante
puncte de atracţie.
Un rol deosebit de important, în conturarea şi dezvoltarea economiei de piaţă îl are sistemul
bancar-financiar, care la nivelul judeţului Cluj este deosebit de bine pus în evidenţă, acest sector
cunoscând o dezvoltare continuă în ultimii ani. Una din băncile principale din Cluj-Napoca este Banca
Transilvania care are sediul central aici, dar mai sunt şi 49 de filiale ale băncilor centrale (Banca
Comecială Română, BRD Societe Generale, etc.).

2.3

CARACTERISTICI NATURALE

2.3.1

Mediul înconjurător

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.
2.3.1.1

Aer

Incepând cu luna ianuarie 2006, in judetul Cluj funcţionează 5 statii care monitorizează automat
calitatea aerului din judeţ.
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 în 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 CÂMPIA TURZII (FOSTA INDUSTRIA SÂRMEI).
În zona Turda - Câmpia-Turzii concentratiile de pulberi sedimentabile înregistrate 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 în urmatoarele localitati: Turda, Câmpia - Turzii, Gherla, Huedin,
Aghires, iar concentratiile acestora au înregistrat valori care s-au situat sub concentratia maxim admisa,
conform STAS 12574/87.
Măsurătorile din zona Turda-Campia Turzii au demonstrat că aerul înregistreaza valori medii
3
3
insignifiante în ceea ce priveste poluantii chimici, 0.1mg/m pentru bioxid de sulf, 0.01mg/m dioxid de
3
azot,
0.16 mg/m amoniac si 10g/mp/luna pulberi sedimentabile. Aceste rezultate se înscriu
în prevederile Ordinului 592/2002 si STAS 12574/1987, deci o calitate bună a aerului, sursele reale de
poluare fiind doar de natură punctiformă.
2.3.1.2

Apă

În 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
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Agentiei de Protectia Mediului pe anul 2010, ca urmare a monitorizarii apelor de suprafata din judet s-au
constatat urmatoarele:
Râul Aries în sectiunea Canton Turda s-a încadrat în 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. În sectiunea Buru, râul Aries s-a încadrat în 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). În sectiunea
Luncani, râul Aries s-a încadrat în 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).
Râul Iara în sectiunea Buru s-a încadrat în 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 în sectiunea Cheile Turenilor s-a încadrat în 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 în sectiunea Cheile Turzii s-a încadrat în 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 în 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.
2.3.1.3

Sol

Judeţul 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 %.
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.

2.3.2

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.
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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.
2.3.2.1

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.
2.3.2.2

Temperatura

In zona Turda-Campia Turzii, conform centrului regional de metereologie, s-au inregistrat urmatoarele
limite ale valorilor de temperatura:



2.3.2.3

0

Temperatura minima absoluta ( C): – 30.5
0
Temperatura maxima absoluta ( C): + 38.5
Primul si ultimul inghet (decada-luna): 1.IX – 3.V
Precipitatii

In zona Turda-Campia Turzii, conform centrului regional de metereologie, s-au inregistrat urmatoarele
limite ale valorilor de precipitatii:




Cantitatea maxima anuala de precipitatii (mm): 865
Cantitatea mnima 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 înalte, nebulozitatea este mai accentuata, cam de 6,1 zecimi (perimetrul
Muntelui Baisoara) si de 5,7 zecimi în zonele depresionare. Cea mai noroasa luna în perimetrul montan
este luna mai, iar în regiunile depresionare — luna decembrie.
2.3.2.4

Vânturi 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.
Vânturile 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). În zona
depresionara din fata Cheilor Turzii (Turda-Cîmpia Turzii), cea mai mare frecventa anuala o au vînturile
dinspre nord-vest (12,8 %) si dinspre vest (10,4 %).
Prin faptul ca sectorul Cheilor Turzii are cam aceeasi orientare, în culoarul sau, aceste vînturi au
o intensitate mai mare decît în regiunile învecinate.
Pe platourile înalte, cum este si platoul Culmii Petresti, cea mai mare frecventa o au vînturile
dinspre vest (30,0 %) si sud-vest (20 %). In perioada calda a anului, la munte, în zonele depresionare,
culoarele vailor, precum si în Cheile Turzii se evidentiaza si frecventa brizelor.
2.3.2.5

Zgomotul

În zona Turda-Câmpia Turzii în urma masuratorilor de zgomot efectuate de Agentia de Protectia
Mediului Cluj s-a înregistrat o valoare maxima a nivelului mediu de zgomot în municipiul Turda de
70,2 dB si o valoare maxima a nivelului maxim de zgomot în municipiul Câmpia-Turzii - 84,2 dB.
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Concluzii

Clima este temperat-continentală, influentată 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 umedă în zonele înalte, iar în zonele joase nivelul ploilor
este redus.
2.3.3

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.
Treapta montana se desfasoara altitudinal deasupra izohipsei de 700 m si inscrie catenele
muntoase ale Muntilor Apuseni, respectiv Masivul Muntele Mare (1.826 m), Muntii Gilaului, Muntii
Vladeasa (1.839 m), Muntii Trascaului si se defineste din punct de vedere petrografic, ca o structura
constituita din sisturi cristaline cu intruziuni granitice (granitele de Muntele Mare si Gilau), magmatite
laramice: granodiorite, granodiorite porfirice, diorite (Muntii Vladeasa), ofiolite jurasic inferioare, calcare
cristaline, calcare tithonice recifale in facies de Stramberg (Muntii Trascaului). Relieful specific este
argumentat de interfluviile largi si netede, despartite de vai adanci si inguste.
Muntii Gilau – Muntele Mare reprezinta un compartiment monolitic al Muntilor Apuseni si unitatea
orografica centrala a treptei montane pe teritoriul Judetului Cluj, avand ca limita in nord Depresiunea
Huedin, iar in sud Valea Ariesului, in timp ce in est ajung pana la Culoarul Iara –Savadisla, iar in vest se
delimiteaza de Muntii Batrana si Vladeasa. In spatial geografic al judetului Cluj, aceasta grupa montana
se desfasoara intre vaile Ariesului si Somesului Mic cu afluentul lui Capus si se prelungesc spre est,
dincolo de vaile Fenesului si Hasdatelor, in Dealul Feleacului. Spre vest, legatura cu Bihorul este mai
stransa, separarea fata de acest masiv facandu-se prin intermediul vailor Belisului si Ariesului Mare. Sunt
alcatuiti din sisturi cristaline cu intruziuni granitice (granitul de Muntele Mare), acesta din urma
prezentandu-se, relativ central, sub forma literei “L”, la care se alatura, in sud-vest, sedimentarul cretacic,
in care vaile s-au adancit puternic. Relieful se prezinta sub forma unor culmi largi si netede, separate de
vai adanci si inguste. Altitudinile cele mai mari se afla in partea sudica in varful Muntele Mare (1.826 m) si
scad spre nord si spre est (Balomireasa 1.632 m; Dumitreasa, 1.638 m).
Anumite suprafete ale celor doua masive sunt ocupate de calcare, in care s-a format reliful
carstic: chei (Runcului, Valea Ocolis), izbucuri, cum sunt cele ale Bujorului (intermitent) si Feredeului,
ambele pe Valea Posaga.
Muntii Vladeasa fac parte din prelungirea zonei inalte a Bihorului. Acest compartiment muntos se
desfasoara (in perimetrul judetului Cluj) de la nord la sud, de la Crisul Repede pana la Somesul Cald,
continuandu-se limita printr-un aliniament peste Platoul Padis pana la Crisul Pietros. Limita estica este
reprezentata de Podisul Huedin – Paniceni si culoarul depresionar Huedin – Ciucea - Capus. Prezinta un
relief greoi, cu dezvoltarea clasica a celor trei suprafete de nivelare, iar versantii puternic inclinati (>550)
prezinta procese active de meteorizare, demonstrate de prezenta grohotisului. Rocile caracteristice sunt
cele magmatice, dar apar si roci cristaline ori sedimentare (calcare). Diversitatea rocilor determina o
relativa varietate a formelor de relief. Partea centrala reprezinta o uriasa cupola prelungita spre nord si
est cu niste culmi prelungi si relativ inguste. In aceasta regiune se inregistreaza si altitudinile cele mai
mari de pe teritoriul judetului (Vf. Vladeasa, 1.836 m).
Muntii Trascaului sunt reprezentati in spatiul geografic al judetului Cluj prin compartimentul lor
nordic “ariesan” si “bara calcaroasa” a Culmii Petrenilor dintre vaile Hasdate si Turenilor. In munte s-au
format o serie de bazinete depresionare: Racatau, Somesul Cald, Giurcuta, Poieni, Ciucea, Negreni, iar
pe cele doua Somesuri s-au construit numeroase lacuri de acumulare.
Treapta dealurilor si depresiunilor (sau deluroasa), conturata altitudinal de izohipsele de 400 m si
700 m, este reprezentata prin: Dealul Feleacului, Culmea Petrenilor; unitatile de Coline joase si inalte ale
Campiei Transilvaniei si depresiunile Vlaha – Savadisla si Huedin. Aceasta treapta morfogenetica se
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constituie ca o unitate de tranzitie spre zona montana. Altitudinile medii se situeaza intre 500 - 700 m, in
timp ce energia de relief inregistreaza valori de 30 - 200 m, demonstrand maturitatea vailor si implicit a
reliefului.
Zona deluroasa este incadrata in Podisul Someselor, Podisul Huedin - Paniceni, Campia
Transilvaniei si ocupa nordul, nord-vestul, nord-estul si estul judetului, extinzandu-se intre Muntii Apuseni
si Carpatii Orientali. Interfluviile au altitudini de 500 - 650 m si mai rar ajung la 850 - 900 m. Inclinarea
stratelor si alternanta acestora (cu rezistente diferite la eroziune) au determinat formarea a numeroase
cueste cu frontul spre Apuseni si spre interiorul bazinului transilvanean. Sunt foarte frecvente alunecarile
de teren de tip glimee, cum sunt cele de pe Valea Chintaului si Borsei.
Vaile raurilor sunt in general largi, cu ingustari acolo unde apar roci mai dure. Energia reliefului
creste spre periferie spre valori de 250 – 300 m, in Dealurile Dejului si Clujului. Se remarca urmatoarele
subunitati: Dealurile Ciceului, Dealurile Dejului si Clujului, Dealurile Ungurasului, Dealurile Sicului,
Campia Fizesului si Masivul Feleacului, cu aspect insolit, o zona de trecere spre Muntii Apuseni. Ca
aspect se apropie mai mult de cel al Podisului Somesan caruia ii apartine. Altitudinile urca pana la 756 m
in varful Feleac, 833 m in varful Peana si 872 m in Magura Salicii. Versantul nordic e mai abrupt si
margineste bazinul depresionar subsecvent al Clujului. Procesele de alunecare sunt favorizate de
prezenta marnelor, argilelor si nisipurilor sarmatiene. Versantul nordic este mult mai prelung si cu pante
domoale. In spatele barierei culmii Sandulestilor s-au format o serie de depresiuni (Depresiunea
Hasdatelor), iar pe valea Fenesului un uluc depresionar asimetric (Vlaha –Savadisla).
Campia Transilvaniei, prezinta aspect colinar cu relief monoton legat de prezenta rocilor
sedimentare putin rezistente (argile, argile carbonatice, argile marnoase, gips, sare). Numele de campie e
legat nu de formele de relief, ci de folosintele agricole.
Inaltimile nu depasesc decat in putine locuri 500 m, iar energia reliefului se mentine intre 40 m si
100 m. Campia Inalta (Dealurile Ungurasului, Dealurile Sicului, Dealurile Gadalinului) ocupa partea din
vecinatatea culoarului Somesului si are inaltimi in jur de 500 – 550 m, trecand uneori chiar de 600 m,
fragmentarea este accentuata, iar reteaua hidrografica puternic ramificata. Specifice sunt cuestele pe
care se dezvolta organisme torentiale active si alunecari de teren (Jucu de Sus). Versantii Coastei
Grindului prezinta numeroase organisme torentiale active, dar si pante partial stabilizate.
Depresiunea Vlaha - Savadisla situata in bazinul mijlociu al raului omonim este legata genetic de
fracturile tectonice locale, dar mai ales de eroziunea diferentiata datorata varietatii petrografice, eroziune
amplificata mult dupa taierea defileului de la Surduc.
Depresiunea Huedin este mai extinsa decat prima si reprezinta fundul unui vechi golfpaleogen.
Este marginita in sud-vest de Masivul Vladeasa. La limita muntelui prezenta liniilor tectonice o contureaza
clar, in schimb trecerea spre Podisul Paniceni – Huedin se realizeaza treptat. Morfologia culoarului
depresionar este definita de confluentele largi ale vailor si dezvoltarea monolaterala a luncilor, datorita
meandrarilor puternice ale Crisului Repede.Terasele fluviale sunt bine reprezentate prin primele doua
trepte, iar nivelul terasei a –III–a este doar partial conservat, aspect demonstrat si de dezvoltarea
asimetrica a orasului Huedin.
Treapta culoarelor depresionare si luncilor se inscrie altitudinal intre 200 – 300 m si 350 - 600 m.
Se remarca subunitati joase (200 - 300 m): Culoarul Somesului (Dej-Vad), Culoarul depresionar al
Somesului Mic (Dej-Apahida), Depresiunea Turda – Campia Turzii,Culoarul depresionar Poieni –
Negreni, luncile raurilor Fizes si Valea Batinului sau Ungurasului si subunitati mai inalte (350 - 600 m):
Culoarul depresionar Huedin – Capusu Mare; Depresiunea Vlaha – Savadisla; Culoarul Somesului Mic
(sectorul Apahida – Gilau, ce prezinta altitudini cuprinse intre 350 m si 500 m), luncile raurilor: V. Florilor,
V. Morii, V. Ariesului, V. Racilor, V. Sarata, V. Fenesul, V. Ierii, V. Hasdate, V.Turenilor, V. Larga, V.
Tritenilor,
V. Lata.
Aceste culoare depresionare reprezinta arii de convergenta ale fluxurilor energetice (curenti de
aer, apa), materiale (cai de comunicatie rutiera, feroviara) sau umane (frecventa si densitatea asezarilor,
concentrarea populatiei). Morfometric, depresiunile amintite se definesc printr-o altitudine moderata
200 - 300 m, energia reliefului mica (0.1 - 10 m), iar peisajele geografice se inscriu prin reflexele
canalizarii curentilor aerieni si hidrici, cu o nota de discordanta in raport cu treapta deluroasa si montana.

Pagina 13

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

2.3.4

Master Plan
Aprilie 2014

Seismologie

Judetul Cluj poate fi clasificat conform STAS 11100/1 – 77. La calculul constructiilor se ia în
considerare intensitatea cutremurelor cu factori ca Ks si Tc.
Coeficientul Ks reprezintă raportul dintre acceleratia maximă a cutremurului (cu o frecventă
medie de 50 ani) si acceleratia gravitatională. Valorile pentru Ks depind de zonele seismice.
În interiorul judetului, coeficientul Ks variază între 0.16 si 0.20 si perioada de cot Tc se consideră
că variază între 0.7 si 1.0 s. Tc variază între 0.7 si 1.5 s, 0.7 fiind valoarea cu efectul cel mai scăzut
asupra constructiilor.

2.3.5
2.3.5.1

Geologie, Hidrologie si Hidrogeologie
Geologie

Dupa succinta privire de ansamblu asupra înfatisarii Muntilor Trascau, sa încercam sa patrundem
putin în 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
învecinate, formatiunile geologice ale Muntilor Trascau sunt strîns legate de acestea, tot asa cum Cheile
Turzii sunt legate de Muntii Trascau.
Acesti munti sunt orientati în general în directia sud-vest - nord-est, observîndu-se, la o prima
privire a lor, o dispozitie aparent paralela cu planul axial. Framîntarile tectonice, miscarile de ridicare sau
coborîre ale uscatului sau ale domeniului marin, au ,,deranjat” însa acest fel de simetrie. Fundamentul
Muntilor Trascau este constituit dintr-o succesiune groasa de sisturi cristaline, formate la rîndul lor în
adîncul unui geosinclinal hercinic, unde au fost supuse unor grade diferite de metamorfism. Astfel,
observam o dispozitie gradata de la est spre vest a rocilor mai slab metamorfozate, trecînd treptat la cele
puternic metamorfozate.
Zona exterioara estica este formata din roci cristalofiliene epizonale de tipul cuartitelor, filitelor
negre si sisturilor cloritoase. Acestea din urma sînt preponderente si pot fi recunoscute dupa culoarea lor
verzui-albicioasa si dupa friabilitatea mare. La partea superioara a acestei serii întîlnim calcarele
cristaline, cum sunt cele din Coltul Trascaului. Avansînd spre vest, întîlnim rocile specifice mezozonei,
ridicate la suprafata de convulsiile scoartei, în regiunea centrala a Trascaului si în versantul apusean al
Culmii Bedeleu. Este bine cunoscuta serie mezometamorfica Vidolm-Lunca, unde întîlnim urmatoarele
tipuri de roci: sisturile cuartitice cu granati, sisturi cuartitice cu muscovit, care stralucesc din cauza
aglomerarilor de paiete de mica, sisturi amfibolice si calcarele cristaline. Ultima si cea mai intens
metamorfozata zona este localizata în Culmea Vîrfuiata, unde, pe lînga parasisturi, gasim si gneisul
ocular. Gneisul, asa cum îl arata si numele, este plin de ,,ochi” migdalati de feldspat. Toate aceste serii
cristalofiliene au suportat enorma dezlantuire a orogenezei hercinice, cînd s-au ondulat si cutat strîns
formînd anticlinale si sinclinale, pînze de încalecare, etc.
O data cu trecerea timpului, în regiune s-au mai succedat si alte cicluri tectonice (kimmerica,
alpina) care au modelat si remodelat relieful existent, dînd si posibilitate magmei din adîncime sa iasa
spre suprafata pe fracturile si crapaturile din scoarta. În acest mod s-a facilitat formarea complexului
ofiolitic din timpul triasicului, prezent si în fundamentul Cheilor Turzii, unde este acoperit de bancurile
groase ale calcarelor jurasice.
Acest complex este reprezentat aici de diabaze, porfire si porfirite sticloase ce apar la zi,
dezgolite de apa Hasdate în zona iesirii din Chei. Culoarea lor frumoasa, verzuie sau brun-rosiatica, o
putem vedea în albia rîului, chiar prin transparenta apei, cînd nivelul ei este mai scazut.
Regiunea Muntilor Trascau, inclusiv zona Cheilor Turzii, cade în perioada imediat urmatoare, în
jurasic, sub navala apelor marine. Adîncimea destul de mica a marii, abundenta organismelor cu
carcasele, cochiliile sau scheletele calcaroase au favorizat formarea celebrelor calcare jurasice, în timpul
jurasicului superior sau malm. In bancuri groase, calcarele jurasice participa Ia formarea Culmilor
Petresti, Bedeleu si Rîmeti din partea centrala a Muntilor Trascau si mai apar ca petice înconjurate de
masa depozitelor cretacice în Piatra Secuiului si Cheile Aiudului. De culoare alba-cenusie sau galbuie,
dispuse în bancuri groase, stratificate, ele pastreaza si azi urmele numeroaselor vietuitoare ca:
foraminifere, radiolari, lamellibranchiate, etc.
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La alcatuirea calcarelor din Muntii Trascau au participat în mod masiv si scheletele unor coralieri
din care mentionam: Aulastrea shaferi, Amphiastraea gracilis, Stycosmilia rugosa, etc.
Cu toata masivitatea lor, bancurile calcaroase sunt foarte vulnerabile la actiunea apei, provenita
din ploaie, sau apa curgatoare. Cea mai elocventa dovada a solubilitatii calcarelor este existenta cheilor,
cu toate formele de endo si exocarst. Valea Hasdate si-a sapat drum îngust — Cheile Turzii — în
calcarele recifale neojurasice, dezvoltate în facies asemanator calcarelor de Stramberg. Intrînd în Chei pe
la capatul amonte, putem observa aceste calcare pe ambii versanti, dispuse în bancuri cu înclinare
generala spre nord-est. Au o culoare specifica calcarelor jurasice, alba-cenusie, galbuie cu unele treceri
spre culoarea roscata, pe care o remarcam spre mijlocul Cheilor. Aceasta culoare poate fi pusa si pe
seama alterarii calcarelor sub influenta factorilor atmosferici externi.
Actiunea apei si a celorlalti factori erozivi si-a pus si aici pecetea, reprezentata prin aproape toate
fenomenele carstice. Remarcam astfel prezenta lapiezurilor si dolinelor, a pesterilor, destul de
numeroase, a firidelor. Apele de siroire s-au „împletit" pe deasupra stîncii scrijelind-o si, cînd, în timpul
perioadelor ploioase, cantitatea de apa a crescut, au luat nastere adevarati torenti. Dezagregarea fizicomecanica si-a spus si ea cuvîntul, la piciorul versantilor acumulîndu-se cantitati mari de grohotis de panta
sau, cum sînt denumiti de localnici, „zurusi”.
Apele care „stapîneau" în timpuri imemoriale regiunea, frematau de agitatia pestilor si a altor
vietuitoare. De prezenta lor sînt legate resturile fosile, si anume dintii sferici ai speciei Spherodus
maximus, pe care îi vom gasi scormonind în cariera Sandulesti, din marginimea nordica a Cheilor Turzii.
La baza calcarelor jurasice din Chei se evidentiaza o intercalatie de calcare cu puternice silicifieri,
adevarate jaspuri cunoscute si ca pietre semipretioase.
Din timpul ultimului etaj al jurasicului superior, numit porthland, în zona noastra s-au format si au
ramas asa-zisele calcare porthlandiene, pe baza carora se fabrica cimentul, în perioada imediat
urmatoare, cretacic inferior, prin scufundarea uscatului, în aceasta regiune s-a instalat o zona de
geosinclinal care, prin extinderea mare a apelor, parea sa astupe totul sub sedimentele sale. Numai
insula dura a cristalinului din culmea Trascau aparea de sub apa marii neocomiene, tinînd piept invaziei
lichide. Urmarea transgresiunii marine din cretacicul inferior este crearea unor strate de marnocalcare,
calcare marnoase, de culoare cenusiu-verzuie sau rosu-violacee, cunoscute în literatura de specialitate
ca strate cu Apthycus. Bogat fosilifere, stratele cu Apthycus contin resturi de Cephalopode, Apthycus si
chiar capsulele întregi ale infuzorilor Tintinopsela carpathica si Calpionella eliptica.
Intercalate între aceste strate apar pînze subtiri de sisturi marnoase dure si gresii cenusii.
Stratele cu Apthycus au mare dezvoltare în regiune, ele gasindu-se si în Cheile Turzii, unde stau
transgresiv peste calcarele jurasice. Prezenta fosilelor amintite pledeaza pentru vîrsta valanginianhauteriviana si, ca o curiozitate, putem spune ca sînt contemporane cu bine cunoscutele strate de Sinaia.
In Culmea Petresti stratele cu Apthycus capata un caracter calcaros litografic, adica foarte fin si omogen
st din aceasta cauza este folosit în tipografie.
Marea neocomiana a avansat tot mai mult, încît în barremian, vîrsta imediat urmatoare, avea o
extensie maxima. Singura Culmea Trascau înfratita cu Bedeleu s-a opus navalirii marine, jucînd rolul de
cordiliera în geosinclinalul cretacic, astfel instalat.
Meterezul Trascau-Bedeleu împartea domeniul oceanic în doua bazine, partea propriu-zisa, la
est, deci cuprinzînd si zona Cheilor Turzii si fosa Ariesului, la vest, între catena Trascaului si Muntii Gilau.
Cu timpul, cele doua bazine s-au umplut cu sedimente, formîndu-se depozitele flisului, cel din fosa
Ariesului purtînd numele de subzona flisului intern, iar cel din bazinul exterior numindu-se subzona flisului
extern. Aceasta ultima subzona înglobeaza si teritoriul din vecinatatea Cheilor Turzii.
Petrografic, se caracterizeaza prin conglomerate, gresii, argile cu intercalatii de calcare cu forme
fosile de Orbitolina lenticularis si Orbitolina bulgarica.
De miscarile scoartei nu au scapat nici aceste formatiuni, pe care presiunea „stressului" le-a
încretit strîns în sinclinale si anticlinale normale, rasturnate, inverse, întocmai ca un imens sarpe boa
contorsionat.
Dupa aceasta perioada regiunea a mai fost tulburata de transgresiunea din timpul
cenomanîanului si din timpul turonian-senonianului. In conglomeratele, gresiile si marnele formate în
timpul turonian-senonianului se gasesc numeroase urme ale organismelor fosile. Din acel timp stravechi
au ajuns pîna la noi, întepeniti în stînca, melcii sau, cum li se spune stiintific, gasteropodele: Acteonela
gigantea si Acteonela lamarki. Prezenta lor ne indica ca pe aceste locuri se întindea litoralul unei mari
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calde putin adînca, lucru dovedit si de urma împietrita a valurilor ramasa pe suprafata gresiilor fine
muscovitice numite „ripple markes”.
Sfîrsitul cretacicului a adus o lunga perioada de asa-zisa liniste, cînd apele mari s-au retras
concomitent cu ridicarea uscatului, cu exondarea lui. Formatiunile formate si cimentate în apa marii vor
cunoaste de data aceasta la suprafata puterea vîntului, a apei, a caldurii, a gerului, pe scurt eroziunea.
Ea va fi aceea care, iarasi milioane de ani, va macina piatra, va îndeparta chiar depozite întregi de
sedimente, asa cum se poate vedea atît în Cheile Turzii, cît si în împrejurimi.
Activitatea fortelor exterioare a încetat o data cu instalarea pe acest domeniu a marii miocene,
care în tortonian a reusit chiar sa acopere creasta Culmii Petresti. Valurile marii s-au înversunat asupra
acestei culmi si au format, cu trecerea timpului, o suprafata neteda usor înclinata. Forma aceasta de relief
este cunoscuta în literatura de specialitate sub numele de suprafata de abraziune.
Transgresiunea tortoniana a invadat în acest perimetru si bazinele Petrestiului de Jos, Tureni si
bazinul Borzesti, la sud de Cheile Turzii.
Litoralul marin instalat aici a favorizat formarea conglomeratelor, pietrisurilor, calcarelor si
breciilor calcaroase la marginea nordica a calcarelor jurasice, în jurul localitatilor Tureni, Sandulesti si
Petrestii de Jos.
Calcarele recifale create în patura subtire de apa abunda de forme fosile de viata, mai ales alge
calcaroase de genul Lithothamnium.
Clima arida, adîncimea mica a apelor si soarele torid au contribuit la crearea, în zonele
depresionare ale fundului marin, a rocilor de evaporatie, gipsul si sarea.
Gipsul, prin varietatea sa, alabastrul, apare în aflorimentele din Dealul Alb, de lînga cabana
Cheilor Turzii. Alabastrul mai apare si pe teritoriul localitatii Cheia si este exploatat împreuna cu gipsul în
carierele din vecinatatea Cheilor Turzii la Imezeu si Rîpile Albe. Lentile groase de gips sînt prezente si în
Dealul Dabagau, comuna Copaceni, în apropierea drumului Cluj-Napoca-Turda, unde au fost gasite si
filoane din cristale azurii transparente, de celestina. Celestina a fost identificata si pe lînga gipsurile de la
Sandulesti si satul Cheia.
Concentratia sporita si clima foarte calda au permis crearea, tot în faciesul lagunar al
tortonianului, a zacamintelor de sare din partea nordica a orasului Turda. Acestea au fost exploatate înca
de pe vremea romanilor; azi, în locul vechilor saline cu tavanele prabusite, au aparut lacurile sarate de la
Baile Turda, folosite ca bai de tratament.
Încet-încet, marea a început sa se retraga spre centrul Podisului Transilvaniei, lasîndu-ne din
timpul etajului sarmatian, în sinclinalul din fata Cheilor Turzii, gresiile micacee cu mecanoglife, care au
rezistat pîna azi eroziunii. Retragerea marii sarmatice se facea concomitent cu ridicarea întregii regiuni,
pîna la disparitia totala a apelor marine, teritoriul astfel eliberat ramînînd exondat pîna în prezent.
Ridicarea masivului a atras dupa sine reactivarea retelei hidrografica asemanatoara celei pe care o
cunoastem azi.
La început parca ezitînd, apoi din ce în ce mai sigur, apele rîurilor si-au croit cursul prin saparea
si transportarea la vale a sedimentelor acumulate milioane de ani.
Rîurile din aceasta zona au fost atrasa de regiunea joasa a bazinului transilvanean. Apele vailor
Hasdate si Pîrîul Racilor au strabatut mai întîi depozitele mai tinere, apoi, cu trecerea vremii, si-au adîncit
vaile prin formatiunile mai vechi, si de asemenea prin masa calcaroasa a culmii Petresti.
Aceasta evolutie în timp a vailor si faptul ca au strabatut strate de compozitii si vîrste diferite le
confera caracterul de vale epigenetica.
Din cauza miscarilor tectonice ciclice, de ridicare si coborîre a domeniului continental si oceanic,
pe scurt spus din cauza miscarii epiro-genice si eustatice, precum si a orogenezei, în Muntii Trascau s-a
creat un sistem de falii si fisuri ce au compartimentat si strabatut roca în toate directii'le, orientarea
generala fiind nord-vest — sud-est.
Si în zona platoului calcaros al Petrestilor se evidentiaza acest complex de falii, unde o fractura
majora strabate de-a curmezisul masivului, iar alta se dezvolta longitudinal, paralela cu directia pintenului
calcaros. Faliile si fracturile au facilitat strecurarea apelor pe crapaturile din roca, usurîndu-se astfel
activitatea de dizolvare si dezagregare a stîncii.
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La fel si pîrîul Hasdate, dupa ce a sapat în depozitele mai noi, acoperitoare, a întîlnit în masivul
calcaros falia transversala, pe care s-a insinuat si adîncit, reusind sa ferestruiasca întreg pachetul de
calcare jurasice si dezvelind în albie chiar portiuni din ofiolitele triasice.
Planul faliei initiale îl putem observa azi, în mijlocul Cheilor, de unde trece în imensitatea
Peretelui Urias. Cealalta fractura, care afecteaza Culmea Petresti în lungul ei, o descoperim, în capatul
amonte al Cheilor Turzii, în zona numita „Polmoane" si în partea centrala a defileului.
La actiunea de distrugere si sapare a apei s-a adaugat activitatea factorilor externi, vîntul, ploaia,
înghetul si dezghetul, caldura, dupa cum în regiune a alternat climatul cald si umed cu climatul rece si
foarte rece din timpul glaciatiunilor cuaternare.
Fiecare din acesti factori, în felul sau, a erodat si dislocat fragmente din stratele calcaroase,
prabusindu-le în vale, apei Hasdate revenindu-i sarcina de a le transporta si îmbrînci dincolo de Chei,
spre varsare.
Dar principalul factor care a favorizat saparea acestor Chei, totusi destul de tinere, asa cum am
mai mentionat, a fost proprietatea calcarului de a se dizolva în prezenta apei. Din aceasta cauza, în
cuprinsul Cheilor Turzii se întîlnesc numeroase forme ale actiunii de dizolvare a apei, cunoscute sub
numele de forme carstice, si care vor forma obiectul unui capitol aparte.
Aceasta incursiune sumara în istoria alcatuirii geologiei Muntilor Trascau, în general, si a Culmii
Petresti, în special, au darul de a explica conditiile si factorii care au concurat si au dus la formarea
acestei uriase despicaturi - Cheile Turzii.

2.3.5.2

Reteaua hidrografica

Reteaua de rîuri si pîraie din regiunea prezentata si, în special, din zona Cheilor Turzii apartine bazinului
hidrografic al rîului Aries. Cu un bazin bogat în afluenti, acest rîu este cel mai mare curs de apa cules de
rîul Mures din cuprinsul Muntilor Apuseni .Ariesul dreneaza o multime de versanti, adunîndu-si afluentii
din masivele Bihor si Trascau.
Ariesul strabate Muntii Trascau de la vest spre est formînd un semicerc îndreptat spre nord. În bazinul
superior, el se aduna din doua pîraie, Ariesul Mare si Ariesul Mic, amîndoua izvorînd de sub vîrful
Curcubata Mare (1.849 m), cel mai înalt vîrf al Muntilor Bihor. Pîna la varsarea în Mures, într-un punct
2
situat la 10 km vest de Ludus, parcurge 110 km, desfasurîndu-se pe o suprafata de 2.910 km . In
cuprinsul montan panta medie a rîului este de 7‰, iar pe sectorul colinar si de cîmpie panta este de 2‰.
Dupa unirea Ariesului Mare cu Ariesul Mic în dreptul localitatii Mihoiesti, Ariesul ajunge la Cîmpeni, .
Mai jos, pe Aries, vom întîlni localitatea Baia de Aries, straveche asezare miniera, cunoscuta de pe
vremea daco-romanilor. Atestata documentar pentru prima oara în 1325, Baia de Aries si-a întemeiat
existenta pe prezenta mineralizatiilor auroargentifere din subsolul regiunii, cît si pe prezenta aluviunilor
aurifere, purtate de apa Ariesului.
Urmarind cursul Ariesuiui, ajungem curînd la Salciua de Jos, de unde, pe valea Morilor în 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 stînga si se numeste Posaga, avînd la rîndul lui doi afluenti: Incesti si
Sagagea. Pe traseul acestui rîu, 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.
2

Tot versantul stîng trimite, ca afluenti, Ariesului doua rîuri mai putin importante: Ocolis (S = 67 km ) si
2
Ocolisel (S = 67 km ).
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 înainte de intrarea în comuna
Buru, în Aries se varsa, venind din versantul stîng, cel mai mare afluent al lui, rîul Iara.
Izvorînd de sub vîrful Muntelui Mare, Iara îsi sporeste unda cu aportul pîraielor Ierta, Soimul si Sarulesti,
2
întinzîndu-se pe o lungime de 48 km si o suprafata de 320 km a bazinului de receptie.
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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 pîrîului Berchis sau Borzesti. În aceeasi categorie de
fenomene geo-morfologice se înscrie si defileul Ariesului între Buru si Moldovenesti.
Tot în dreptul localitatii Buru, dar venind de pe malul drept, se varsa în Aries rîul Rimetea, avand spre
rasarit Piatra Secuiului sau Coltul Trascaului.
Ariesul, la iesirea in campie, înainte de a strabate municipiul Turda, primeste apa rîului Hasdatelor, raul
ce a brazdat Cheile Turzii.
Valea Hasdatelor, izvoraste din coasta rasariteana a Muntelui Mare si se varsa în Aries lînga satul
Cornesti.
Departe de a fi un afluent bogat, rîul Hasdate se întinde pe o distanta de numai 31 km, bazinul de
receptie dezvoltîndu-se pe o suprafata de 215 km. Asa mic cum este, rîul Hasdate îsi îmbogateste apele
cu ajutorul mai multor pîraie, venite din versantul stîng si drept. Le enumeram în ordine amonte-aval pe
cele mai importante. Din versantul stîng se aduna vaile Salicea, Ciunla, Saliste, Micusu si Negoteasa, iar
din versantul drept pîraiele Hasmas, schiopi, Valea Mare si Valea dupa Deal.
De la izvoare si pîna la intrarea în Chei, rîul Hasdata parcurge aproximativ 26 km traversand apoi peretii
calcarosi ai defileului. La iesirea din Chei, Hasdatele îsi schimba directia de curgere cu aproape 90° si se
îndreapta spre sud, catre satul Cornesti, unde se si varsa în Aries.
Dincolo de confluenta cu valea Hasdate, Ariesul mai primeste din împrejurimile Cheilor Turzii doua pîraie:
Pordeiul si Sandulesti. In municipiul Turda, în Aries îsi varsa apele Calda Mare, unita cu pânul Racilor.
Pîrîul Racilor sau al Turului, cum îi mai spun localnicii, aval de comuna Tureni si-a creat drum în calcarele
Culmii Petresti, în apropierea Cheilor Turzii. De mai mica amploare decît acestea, Cheile Turenilor
pastreaza, prin salbaticia formelor carstice si frumusetea lor, ceva din maretia erelor geologice apuse.
In cuprinsul Cheilor Turzii, apa Hasdate se îmbogateste si cu aportul cîtorva izvoare, venite din ambii
versanti.
La capatul amonte al Cheilor, pe malul drept, chiar lînga marginea Padurii Cheii, întîlnim Fântâna
Morarilor si, daca ne continuam drumul spre creasta, vom întîlni izvorul Fântâna lui Chiper. Aproape de
albia vaii, sub sura Bali-chii, siroieste izvorul Feredeului, ivirea lui aici putînd fi pusa în legatura cu
prezenta faliei din zona „Polmoanelor". Cercetînd Cheile înspre aval, la locul numit Hodinis, strajuit de
Coltul Sansil, apare un grup de trei mici izvoare neînsemnate. 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.

2.3.5.3

Hidrogeologie

Din punct de vedere hidrogeologic, apele freatice din Carpati se caracterizează printr-un drenaj
intens pe interfluvii, si printr-o influentă practic nulă asupra solurilor. Apele freatice din depresiuni,
acumulate în depozitele pliocen – pleistocene în strate aflate la diferite adâncimi, au o mineralizare
mijlocie (400 – 800 mg/l), de tip bicarbonat calcic. Modulul curgerii subterane se apreciază la 4 - 5 l/s în
depresiunea Brasov.

2.3.6
2.3.6.1

Ecologie si Zone Naturale Protejate
Vegetatia si flora

Existenta unor unitati fizico-geografice diverse si a complexitatii litologice se reflecta în arealul Muntilor
Trascau si îndeosebi a Cheilor Turzii în varietatea lumii vegetale si animale. Astfel, numai în perimetrul
rezervatiei naturale complexe Cheile Turzii apar si sînt ocrotite o multime de specii vegetale, între ele
multe fiind raritati floristice.
Vom încerca în cele ce urmeaza sa mentionam pe cele mai reprezentative, pentru a ne convinge si în
felul acesta de importanta lor în ambianta naturala a zonei, precum si de frumusetea locurilor demne de
cercetat nu numai de catre turisti, ci si ca ,,teren de observare" al botanistilor.
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În Cheile Turzii vegetatia lemnoasa, care în alte zone geografice se distribuie în functie de altitudine, se
dezvolta intercalat, astfel: esente specifice marilor altitudini vor fi întîlnite aici crescînd laolalta cu specii
caracteristice dealurilor si cîmpiilor.
Culmea Petresti se situeaza la nivelul de crestere al gorunului (Quercus petraea), el amestecîndu-se în
acest loc cu fagul (Fagus silvatica). Pe malul drept al vaii Hasdate, în padurea Mischiului, gorunul
alterneaza cu carpenul (Carpenus betulus) pe lînga care mai traiesc fagul, teiul (Tilia Cordata), cornul
(Cornus mas) si sîngerul (Cornus Sanquinea) cu fructe albastrui si frunzele ce se înrosesc cînd vine
toamna. Acestor copaci li se mai asociaza macesul (Rosa canina), împreuna cu ruda lui - paducelul
(Crataoegnus monogyno).
La capatul aval al intrarii în Chei, imediat în stînga, cum trecem peste pod, sub Coltul Mischiului, vom fi
surprinsi de prezenta unui petic de padure format din pini (Pinus sylvestris) plantat aici sub zona lui
altitudinala, la începutul veacului.
De-a lungul vailor, inclusiv a vaii Hasdate, se dezvolta pîlcuri de salcii (Salix alba), rachita (Salix fragilis),
arini (Alnus incana, Alnus glutinosa) si plopi cu cele doua varietati, Populus alba si Populus negra,
aceasta din urma fiind reprezentata prin exemplare falnice în lunca de sub Peretele Urias.
De pravalisurile versantilor, lînga Turnul Galben, Turnul Ascutit si Zurusul Lung, se agata un conifer pitic,
tisa (Taxus baccata), vestit pentru lemnul lui mirositor si trandafiriu. Acest lucru si faptul ca frunzele lui
sînt otravitoare a facut sa fie exploatat si distrus irational, încît azi e pe cale de disparitie în Carpati.
Deoarece acest conifer se catara pe pereti prapastuiti sau creste în poienitele abrupte dintre cleanturile
versantilor vaii Hasdate, recoltarea lui este deosebit de dificila si foarte periculoasa.
Tulichina creste în locuri umede si razlete sau în tufisuri si impresioneaza ochiul, în primavara, prin
multimea floricelelor de culoare rozacee, frumos mirositoare. În toiul verii, tulichina se împodobeste cu
frumoase boabe sîngerii, la fel de otravitoare ca si scoarta copacelului. În Carpati se întîlneste destul de
rar si mai poarta numele de cleita, dafin sau liliac de munte.
Pozitia privilegiata a Cheilor Turzii, cu orientarea generala nord-vest—sud-est, aparata de fronturile
atmosferice reci din nord si aerul foarte uscat din sud, a favorizat dezvoltarea si pastrarea unor specii de
plante întîlnite foarte rar chiar si în alte parti ale continentului nostru. Dintre acestea, între peretii stîncosi
ai Cheilor Turzii a ramas pîna azi usturoiul salbatic (Allium obliqum), întîlnit numai în R.S.S. Turkmena,
mararul pasaresc (Ferrula sadleriana), o umbelifera care creste numai în Cîmpia Panonica.
Usturoiul salbatic (denumit de localnici „ceapa ciorii din cheie") creste pe tancurile calcaroase ale
versantilor, dar îl putem vedea si în crapaturile stîncii, la înaltimile ametitoare din Peretele Urias. El îsi
face simtita prezenta prin puternicul miros pe care-l raspîndeste. Cînd dai cu ochii de el ti se înfatiseaza
ca un smoc de frunze (ca al usturoiului de cultura) dintre care se înalta o tija purtînd la capat un buchetel
de flori albe-galbui. Pentru faptul ca este foarte rar, el trebuie ferit de distrugere, cu atît mai mult cu cît
este si comestibil.
Pe platoul de deasupra versantului stîng si vizavi de el, pe Culmea Mînastirii, drumul ne va fi îngreunat de
tufisuri si boschete de alun si cununita. În zona „Polmoane'lor" din capatul amonte al Cheilor creste
paducelul si porumbarul (Prunus spinosa), o specie a macesului. Peste apa, pe versantul drept, cam în
dreptul Fîntînii Morarului, apare un soi de artar, jugastrul (Acer campestre) folosit cîteodata si ca pom
ornamental. Asociat jugastrului si ocupînd uneori suprafete mai mari apare lemnul cîinesc (Ligustrum
vulgare), un neam de aproape al frasinului, deosebit de frumos cînd este înflorit si cînd îsi etaleaza
ciorchinii de floare, de culoarea florii de lamîi.
Din timpul perioadelor climatice reci si foarte reci, corespunzatoare celor patru glaciatiuni, s-au pastrat în
interiorul Cheilor o serie de plante alpine, care aici se dezvolta sub altitudinea lor specifica. Dintre ele
amintim: ochiul boului (Aster alpinus), piciorul cocosului (Ranunculus oreophilus), banica (Phyteuma
orbiculare), cu florile ei albastre atît de atragatoare, odoleanul de stînca si strutusorii (Selaginella
helvetica).
Perioadelor calde, care au precedat glaciatiunile sau le-au succedat, le-au supravietuit pe stîncile
calcaroase urmatoarele plante: scorusul (Sorbus dacica), un fel de arbust, colilia (Stipa eriocaulis),
negara (Stipa capillata), paiusul (Festuca vallesiaca), pelinita (Artemisia pontica), trînjoaica (Ranunculus
illyricus), vegetatie specifica zonei de stepa.
Din loc în loc, acolo unde pravalisul versantilor este întrerupt de cîte o brîna, îsi înalta trunchiul
contorsionat un arbust pitic — cîrcelul (Ephedra distachya).
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Platourile, stîncile calcaroase, cerdacurile pesterilor sînt acoperite de o patura groasa de ierburi, între
care o specie de graminee, coada iepurelui (Sesleria rigida), detine întîietatea. Împreuna cu aceasta
graminee, pe pajistile de pe culme si în smocurile crescute pe versanti, mai cresc si alte plante ierboase
calcofile si xerofile ca paiusul de stînca (Festuca saxatilis), negara, colilia, etc.
Risipite între colturile stîncoase, îsi ridica capetele galbene florile ochelaritei (Biscutella laevigata). Putem
intalni si licheni de culoare roz (Verrucarla marmorea), altii galbui aurii (Caloplaca surantiaca) colorînd
,,Polmoanele" sau cei albiciosi ca petele de var (Caloplaca lactes) aparuti pe Peretii cu Trepte si
Pripoane.
Dar ceea ce a facut ca zona Cheilor Turzii sa fie proclamata si rezervatie botanica este prezenta unor
plante endemice, ce nu cresc de-cît aici. Transcriem numele cîtorva: o specie de omag (Aconitum
callibotryon fissurae), cu flori albastre (este planta otravitoare !), delicatul stînjenel (Iris gürteleri) înflorînd
violaceu printre stînci, o specie de fetica (Valerianella Zoltani), spinul (Carduus alghinae) si vulturica
(Hieracium substellatum tordanum). Cu ele coabiteaza si cîteva specii endemice carpatine cum sînt:
garofita alba (Dianthus spiculifolius), pe care o gasim si în Bucegi, tamîioara (Viola joói) , ca sa amintim
numai cîteva dintre ele.

2.3.6.2

Fauna

Pretutindeni, fauna urmeaza în linii mari distributia zonala a vegetatiei. La fel se întîmpla si în spatiul
Cheilor Turzii, unde fiecare coltisor de stînca, ochi de apa, intalnim viata, de la formele cele mai simple
pîna la animalele de interes cinegetic.
Pentru Cheile Turzii enumeram speciile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

libelulele comune (Calopterix splendens) sau de tipurile mai rare (Lestes barbarus)
fluturi foarte rari (Heterogynms, Phybaloptenix, Eublema Suavis) alaturi de alte exemplare
banale,
pasari de prada în Cheile Turzii. Dintre acestea, bufnita sau buha (Bubo bubo)
fluturasul purpuriu (Tichodroma muraria)
mierla de piatra sau mierla de stînca, (Monticola saxatilis).
presura mustacioasa (Emberiza cia) cu un penaj frumos colorat
corbul (Corvus corax)
lastunul de stînca sudic (Apus melba); si lastunul de stînca (Apus apus).
privighetoarea (Luscinia luscinia)
porumbelului (Columba livia domestica)
vulpea (Vulpes vulpes),
bursucul (Meles meles)
mistretul (Sus scrofa)
caprioara (Capreolus capreolus)
jderul de stînca (Mustela foina)
nevastuica (Mustela nivalis)
iepurele (Lepus europaeus transsilvanycus)
veverita (Sciurus vulgaris)
liliacul. (Myotis myotis)

Pe valea raului Hasdate putem intalni speciile:
•
•
•
•
•
•

zvîrluga (Cobitis taenia), galbuie pe spate, cu pete marunte negre si avînd doua-trei dungi în
lungul trupului,
grindelul (Nemachilus barbatulus), la care petele sînt mai mari, de culoarea frunzelor.
boisteanul (Phoxinus phoxinus),
porcusorii (Gobio gobio) cautînd adapostul grotelor sau al radacinilor de sub apa. De talie mica,
porcusorii sînt împodobiti pe parti de solzisori argintii, iar pe spate sînt stropiti de-a curmezisul cu
pete negre.
broasca rosie de munte (Rana temporaria) si broasca rîioasa bruna (Bufo bufo).
Sarpele de apa Natorix natorix, total inofensiv, dar care poate speria pe cei ce nu-l cunosc (pe
cap are doua semilune yalbene si e lipsit de semnul negru zigzagat de pe spate, semn indicînd
speciile de serpi veninosi).
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sopîrla (Lacerta muralis)
acvila de stînca (Aquila chrysaetos), exemplar rarisim de pajura, cel moi mare rapitor înaripat de
la noi.
vînturelul (Falco tinunculus), alt rapitor de zi, De talia unei tarce, are penele de culoare cenusie
cu stropiturile în lungul pieptului. A primit numele de vînturel pentru ca se opreste în aer, ca
suspendat, dînd foarte repede din aripi.

•
2.3.6.3

Zone critice din punct de vedere al poluării aerului

În regiunea Turda Campia Turzii nu există zone critice în poluarea atmosferei, neexistând
instalatii de ardere mai mari de 50 MW.
2.3.6.4

Zone critice din punct de vedere al poluării apelor de suprafată si inundatii

Se poate afirma că la nivelul zonei Turda-Campia Turzii zonele critice sub aspectul poluării
apelor de suprafată, lipsesc în mod normal. Se constată însă probleme pe perioada viiturilor, când
datorită precipitatiilor si concentrării scurgerilor la nivel microbazinal, apele antrenează în deplasarea lor
cantităti importante de deseuri, substante rezultate din degradările organice si substante rezultate ca
urmare a aplicării tratamentelor culturilor agricole cu îngrăsăminte chimice si pesticide.
În cazul precipitatiilor abundente, statiile de epurare către care sunt dirijate apele pluviale nu mai
functioneză în mod normal, fiindu-le depăsită capacitatea. În aceste conditii cantitatile de apă sunt
evacuate direct, fără a mai fi epurate.
Astfel, în conditiile hidrometeorologice precizate anterior, se pot considera sectorul de râu din
avalul evacuărilor statiei de epurare din Campia Turzii ca zona sensibila, fără a i se putea atribui definitia
de “zona critica”.
2.3.6.5

Zone critice din punct de vedere al poluării apelor subterane

In regiunea Turda-Campia Turzii nu au fost constatate exemplificări de zone critice privind
resursele de ape subterane.
2.3.6.6

Zone critice din punct de vedere al degradării / poluării solului

Cea mai importanta zone sub aspectul degradării solurilor reprezintă suprafetele afectate de
depozitul de deseuri urbane si rurale de la Campia Turzii, neconform si care afectează peste 100 ha
teren agricol sau păsuni.
2.3.6.7

Zone vulnerabile care necesită reconstructie ecologică

Se impune reconstructia ecologică a terenurilor afectate de eroziune si exces de umiditate.Pe
măsură ce unele depozite de deseuri se închid este necesară redarea în circuit economic a terenurilor
afectate de acestea.
2.3.6.8

Rezervatii naturale

Biodiversitatea biologica include toate speciile de plante, animale si microorganisme, ca si
ecosistemele si procesele ecologice din care ele fac parte. Importanta biodiveristatii este esentiala atat
pentru stabilitatea (homeostaza) mediului natural, cat si pentru stabilitatea sistemelor antropice, de unde
rezulta necesitatea imperioasa de conservare a acestora.
Conservarea biodiversitatii este o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile. Valorificarea
tuturor resurselor naturale (biotice si minerale) si intensificarea exploatarilor materiilor prime, au
determinat anumite dezechilibre in cadrul mediului natural (geografic).
Pe teritoriul judetului Cluj, procesul de despadurire (cea mai profunda interventie asupra mediului
natural) a determinat restrangerea arealului forestier cu efecte in lant asupra tuturor componentelor
mediului: modificarea conditiilor microclimatice si topoclimatice, modificarea regimului de scurgere a
apelor, rarirea (disparitia) unor specii de plante si animale.
Dezechilibrele in cadrul mediului natural au repercusiuni asupra calitatii acestuia, crescand riscul
disparitiei unor specii de plante si animale devenite rare. Aceste efecte profunde au determinat adoptarea
unor masuri cuprinse intr-un corp legislativ a carui aplicare sa conduca la: diminuarea presiunii antropice
asupra mediilor afectate, ocrotirea unor specii de plante si animale, realizarea unor areale de protectie
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complexa (asupra unor ecosisteme vegetale, animale, componente morfo-peisagistice) de interes stiintific
sau de interes general.
Valorificarea habitatelor si a speciilor identificate in urma unor cercetari stiintifice sistematice, a
fost certificata la nivelul judetului Cluj si prin infiintarea unui numar important de rezervatii naturale, insa
suprafata ariilor protejate ocupa doar 1% din totalul suprafetei judetului Cluj. Aceasta proportie situeaza
judetul Cluj mult sub media pe tara (4.8 %).

Tabel 1 Arii protejate in judetul Cluj, cu evidentierea celor din regiunea proiectului
Nr
1
2
3
4
5

Denumire arie protejata

6
7
8

Cariera Corabia
Pestera Varfurasu
Fanatele Suatu (I si II)
Fanatele Clujului- Coparsaie
Fanatele Clujului-Valea lui
Craiu
Valea Morilor
Paraul Dumbrava
Cheile Turzii

9

Lacul Stiucilor

10
11
12
13

Valea Legiilor
Stufarisurile de la Sic
Fagetul Clujului
Pestera Mare (de pe Valea
Firei) PN-F
Pestera din Piatra Ponorului
PN-F
Gipsurile de la Leghia
Locul fosilifer Corusu
Molhasu Mare de la Izbuc
Cheile Baciului
Cheile Turenilor
Saraturile si Ocna Veche
Parcul Natural Muntii Apuseni
Dealul cu fluturi
Rezervatia de orbeti

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

com.Gilau
com. Margau
com. Suatu
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

geologica
speologica
botanica
botanica
botanica

Monument al naturii
Monument al naturii
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala

Suprafata
(ha)
2,0
1,0
11,30
97,0
2,20

com. Feleacu
com. Ciurila
com. Mihai
Viteazu
com.Petresti
com. Fizesu
Gherlii
com. Geaca
com. Sic
Cluj-Napoca
com. Margau

botanica
botanica
mixta

Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala

1,0
0,5
324,0

zoologica

Rezervatie naturala

140,0

zoologica
zoologica
mixta
speologica

Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Monument al naturii

125,0
505,0
10,0
(2,0)

com. Margau

speologica

Monument al naturii

(2,0)

com. Aghiresu
com. Baciu
com. Belis
com.Baciu
com. Tureni
Turda
com. Belis
Com.Viisoara
Apahida

botanica
paleontologica
botanica
mixta
mixta
botanica
mixta
zoologica
zoologica

Monument al naturii
Monument al naturii
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala
Parc natural
Rezervatie naturala
Rezervatie naturala

1,0
2,0
8,0
3,0
25,0
10,0
(6.200,0)
20,0
31,11

Amplasament

Valoare

Categorie

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.
In Anexa 2.3.6.8.1 sunt prezentate plansele cu ariile protejate din Natura 2000, din regiune Turda –
Campia Turzii.
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INFRASTRUCTURĂ

Pentru acest sub-capitol, datele si informatiile prezentate mai jos au fost preluate din vechiul
Master Plan aprobat, nefiind disponibile la aceasta data, alte surse oficiale actualizate.
2.4.1
2.4.1.1

Transport
Infrastructura rutiera
2

Densitatea retelei rutiere - judetul Cluj inregistreaza o densitate de 0,39 km/ km fiind devansat
2
de judetul Salaj cu o densitate de 0,40 km/km . Acest nivel al densitatii retelei rutiere plaseaza judetul
2
Cluj la putin peste nivelul la care se afla media nationala (0,33 km/ km ).
Judetul Cluj dispune de o densa retea de drumuri publice in lungime totala de 2.625 km din care
348 km reprezinta drumuri nationale. Din total, 612 km sunt drumuri modernizate, in majoritate portiuni
ale unor sosele de interes national si international. In interiorul teritoriului, legaturile sunt asigurate de
2.277 km de drumuri judetene si comunale, din care 264 km sunt modernizate, iar pe 739 km sunt
acoperite cu imbracaminti usoare.
Problema majora este data de cresterea semnificativa a parcului auto, a traficului rutier (marfa si
persoane) fapt ce impune modernizarea si intretinerea corespunzatoare a retelei de transport rutier, atat
pe drumurile nationale, cat si pe cele judetene. Alaturi de drumurile nationale sau judetene o atentie
aparte ar trebui sa fie acordata drumurilor comunale sau forestiere avand in vedere importanta acestora
in valorificarea potentialului turistic, piscicol sau cinegetic de care dispune judetul Cluj.
De asemenea se remarca o lipsa de capacitate rutiera si de infrastructura (modernizari si largiri
de drumuri, drumuri noi, tuneluri, cai de acces in regim de drum expres, etc.) care sa ii sustina
dezvoltarea. Nu exista sosea de centura practicabila (ceea ce obliga tot traficul de tranzit sa treaca prin
oras) cu toate ca activitatea economica creste constant.
La nivel regional, autostrada Bors-Oradea-Zalau-Cluj-Napoca-Turda-Brasov va scurta distanta
dintre principalele centre ale regiunii; aceasta autostrada va fi directionata prin partea centrala a regiunii
permitand pe de-o parte scoaterea «dintr-un con de umbra» a judetelor mai slab dezvoltate iar din punct
de vedere logistic si socio-economic permitand totodata conectarea la infrastructurile de transport estvest cu relatia Moldova.
2.4.1.2

Reteaua de transport feroviar

La nivel de judet liniile duble au o pondere de 87,9%, fiind cele mai ridicate din Regiunea NV,
gradul de electrificare fiind de peste 50% din totalul liniilor de cale ferata existente la nivel de judet.
Referitor la transportul de marfuri, statiile primitoare la nivel de judet ocupa pozitii de prim rang la nivel
regional, este vorba de statiile Dej, Campia Turzii, Turda, Aghires, Gherla si Cluj-Napoca.
Lungimea cailor ferate care strabat teritoriul judetului este de 240 km, din care: 129 km linie
electrificata. Prin localitatile Campia Turzii-Cluj-Huedin trece magistrala Bucuresti-Episcopia Bihor care
face legatura cu tarile din centrul si vestul Europei. Unul din marile noduri de cale ferata ale tarii se afla in
municipiul Dej de unde se asigura legatura cu importante centre din partea nordica a tarii pe rutele: DejBaia-Mare-Satu-Mare;Dej-Beclean-Ilva Mica; Dej-Salva-Sighetul Marmatiei;Dej-Beclean-Deda.
Au fost introduse trenurile „Sageata albastra‖, dar calitatea precara a materialului rulant,
restrictiile de viteza reduc foarte mult impactul acestora. Principalele probleme raman insa legaturile
deficitare in zona (mai ales cele interjudetene) si existenta a numeroase zone cu restrictii de viteza. Din
punct de vedere al lungimii liniilor electrificate, Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) se situeaza pe
ultimul loc la nivel national avand o pondere de doar 4% din reteaua nationala, in conditiile in care
regiunea este teritoriul de,,legatura” infrastructurala a Romaniei cu Vestul european. Materialul rulant este
inca insuficient.
2.4.1.3

Transport aerian

In prezent Aeroportul International Cluj-Napoca este printre primele din tara, din punct de vedere
al traficului de pasageri. Aeroportul International Cluj-Napoca dispune acum de un terminal modern, cu o
capacitate de prelucrare de 300 pasageri / ora de varf/flux pentru zborurile internationale si
150 pasageri/ora de varf/flux pentru zborurile interne.
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Posta si Telecomunicatii

In anul 2007, numarul unitatilor postale existente in judet era de 220, din care:





oficii (23 in mediul urban si 23 in mediul rural)
ghisee (6 in mediul urban si 29 in mediul rural)
agentii: 118
circumscriptii: 21

Dezvoltarea serviciilor postale rapide pe intreg teritoriul tarii reduce monopolul postei romane, mai
ales ca la nivel european a dus la eliminarea monopolului si la dezvoltarea pietei concurentiale.
Reteaua de telefonie fixa s-a dezvoltat in ultimii ani, tinind cont de statistici si datorita deiversificarii
serviciilor oferite (televiziune prin cablu, internet). Sigur, aceasta dezvoltare a venit pe fondul existentei
concurentei pe piata.
In ceea ce priveste societatea informationala, aceasta este caracterizata prin cresterea exploziva a
informatiei „digitale”, disponibila prin intermediul produselor tehnologiei informatiilor si comunicatiilor.
Parametrii acestei cresteri in judetul Cluj, la nivelul anului 2004, sunt:




cresterea numarului de abonati la serviciile de telefonie mobila a crescut cu 38%, ajungand la
235 abonati la 1.000 locuitori;
ponderea gospodariilor care detin PC in total gospodarii a crescut de la 6% la 7,3%;
numarul salariatilor angajati in teleworking, din sectorul economico-financiar a crescut cu 66%.

In judetul Cluj, numarul firmelor cu capital romanesc care dezvolta produse software pentru pietele
din strainatate este in crestere, cu sanse de diversificare si dezvoltare de produse software proprii cu
valoare adaugata ridicata. (solutii ERP, solutii in domeniul multi-media,managementul calitatii, e-learning,
e-government, inovatia de proces, etc.).
De asemenea, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) a conectat lainternet de
mare viteza zece comune din judetul Cluj prin includerea acestora in proiectul “Economia Bazata pe
Cunoastere”. Prin acest proiect s-au informatizat: primaria, scoala, biblioteca publica si Punctul de Acces
Public la Informatie (PAPI) din fiecare localitate inclusa in proiect. Cele zece comune in care au fost
implementate Retelele Electronice Locale (RECL) sunt: Marisel, Viisoara, Sanpaul, Suatu, Catina,
Cornesti, Baisoara, Frata, Bobalna si Iara.
2.4.3

Industrie

Indici superiori s-au inregistrat in activitatile: fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice,
industria constructiilor metalice si a produselor din metal, alte activitati extractive, industria metalurgica si
a produselor din metal, productia de mobilier si alte activitati industriale, productia si furnizarea de energie
electrica si termica, gaze si apa calda, edituri poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor,
fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor si firelor sintetice si artificiale, industria altor
mijloace de transport, industria de aparatura si instrumente medicale de precizie, optice si fotografice,
ceasornicarie, industria altor produse din minerale nemetalice.
Descresteri mai importante s-au inregistrat in anul 2008 in: industria alimentara si a bauturilor,
fabricarea articolelor de imbracaminte. Industria pielariei si a produselor din piele, fabricarea celulozei,
hartiei si a produselor din hartie, fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor sintetice si
artificiale, industria metalurgica si a produselor din metal,industria constructiilor metalice si a produselor
din metal, industria de masini si echipamente, productia de mobilier si alte activitati industriale s.a.
O crestere spectaculoasa s-a inregistrat la activitatea de productie a echipamentelor, aparatelor
de radio, televiziune si comunicatii si in mai mica masura la industria altor mijloace de transport.
Impactul depozitării deseurilor menajere (din municipii, orase, comune) sau a celor industriale asupra
mediului înconjurător este semnificativ. Cele mai afectate părti ale mediului înconjurător sunt solul, aerul
si apa (de suprafată si subterană). Aceste probleme sunt create datorită managementului deficitar al
deseurilor.
Deseurile periculoase reprezintă o categorie specială. Principalele activităti în judet care
generează deseuri periculoase sunt: industria chimică anorganică, transporturile (uleiuri si cauciucuri
folosite, emulsii, solventi), activitătile agricole (pesticide, uleiuri folosite, reziduri uleioase, baterii folosite si
depozite de baterii), industria lemnului (lacuri, vopsele) si galvanizarea metalelor (slam cu metale grele si
cianuri), activitătile medicale.
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Deseurile provenite de la actvitătile medicale veterinare si umane (aceste deseuri sunt
considerate periculoase pentru sănătatea populatiei) nu sunt neutralizate conform cerintelor legale.
Deseurile sunt arse în instalatii neomologate, care nu elimină riscul îmbolnăvirii populatiei.
Deseurile periculoase provenite din casele cetătenilor nu sunt colectate separat (vopsea, lac,
lesie, substante fitosanitare expirate, neoane, etc.), aceste fiind colectate împreună cu deseurile
menajere.
2.4.4

Energia

Energia termică produsă în judet este utilizată pentru procesele industriale, pentru încălzirea
caselor si pentru a produce apă caldă. Combustibilul utilizat pentru aceste scopuri este gazul metan, în
majoritatea cazurilor. Furnizorul de gaz metan este S.C. EON Gaz S.A.
Până în 1989, localitătile urbane au fost alimentate printr-un sistem centralizat de producere si
furnizare a energiei termice. Acest sistem era organizat bazându-se pe centrale termice zonale. În cea
mai mare parte a localitătilor rurale, încălzirea era realizată prin mijloace locale, cu gaz metan sau lemne.
În prezent, producerea energiei termice se realizează prin centrale termice de apartament, în timp ce
sistemul centralizat pierde teren datorită cresterii tarifelor.
În judetul Cluj energia electrică este distribuită de către S.C.ELECTRICA S.A, o companie care
aigură distributia energiei electrice la nivel national.

2.5

ANALIZE SI PREVIZIUNI SOCIO-ECONOMICE
2.5.1

Profilul socio-economic al României

2.5.1.1 Populatia si conditiile de trai
In prezent, Romania se confrunta atat cu declinul, cat si cu imbatranirea populatiei, un fenomen
comun majoritatii statelor membre ale UE. Populatia Romaniei a inregistrat o scadere lenta care continua
inca de la inceputul anilor 1990. Populatia Romaniei a scazut dramatic, de la 21,6 milioane de locuitori in
2002 la 20,1 milioane de locuitori in 2011. Scaderea demografica din ultimii ani a fost determinata atat de
cresterea naturala negativa, cat si de balanta negativa a migratiei persoanelor peste granite. Structura
populatiei în functie de sex era 48,7% bărbati si 51,3% femei.
Dezvoltarea demografică din ultimii ani în România a fost marcată pregnant de procesul de
transformare socială si economică. Din punct de vedere al populatiei, Romania face parte din categoria
tarilor medii ale lumii. Comparativ cu UE-27, populatia Romaniei reprezinta aproximativ 5% si comparativ
cu cele 10 noi state membre ale UE aderate la 1 mai 2004, Romania se situeaza pe locul doi, dupa
1
Polonia .
Figură 1 Dezvoltarea demografică în România, 2007 – 2010 (Populatia la 1 iulie)

Sursa : INS
1

In UE, largita la 27 de membri, Romania este pe locul 7, dupa Germania (82,5 milioane locuitori la 01 ianuarie 2004), Marea Britanie (59,7
milioane locuitori), Franta (59,9 milioane locuitori), Italia (57,9 milioane locuitori), Spania (42,3 milioane locuitori) si Polonia (38,2 milioane
locuitori).
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Numarul nou-nascutilor descreste constant si acest lucru este deja vizibil in scaderea numarului
populatiei cu categoria de varsta intre 15 - 19 ani. Acest lucru indica o probabila viitoare reducere a
numarului de elevi si studenti din sistemul educational si la o crestere a serviciilor de sanatate si sociale
in viitor.

Sursa: INS

Procesul de imbatranire va avea consecinte negative asupra economiei globale daca este insotit
de o crestere a numarului de persoane inactive, ceea ce va reprezenta o povara pentru sistemul de
asigurari sociale.
Cei care migreaza pe plan intern sunt de regula persoane tinere din randul populatiei ocupate
care se muta catre zonele urbane in cautarea unui loc de munca mai bun si a unui stil de viata mai
interesant si mai atractiv. Acesta este in mod deosebit cazul populatiei cu varste intre 20 si 39 de ani. In
orice caz, exista un fenomen paralel al migratiei catre zonele rurale care cuprinde in special persoanele
cu varste de peste 40 ani, fenomen ce afecteaza intreaga tara.
Cu toate că proiectiile oficiale ale Institutului National de Statistica (INS) indică o tendintă
negativă până în anul 2025, dată fiind pozitia geopolitică a României ca granita estică a Uniunii Europene
lărgite, si o îmbunătătire de asteptat a standardelor de trai prin reducerea prăpastiei dintre UE vestică,
economistii proiectului se asteaptă la un revers scăzut al acestei tendinte înainte de această dată.
În 2011, populatia urbană reprezenta 55,19% din total, cu variatii importante între regiuni,
plasând România printre tările putin urbanizate din Europa. Un fapt notabil este că în ciuda unei cresteri
în numărul aglomeratiilor urbane (municipii si orase), procentul populatiei urbane din România a rămas
practic neschimbat din 1990, asa cum arată următoarea diagramă. Aceasta se explică prin migratia
puternică a locuitorilor din mediul urban către alte tări si către zonele rurale în căutarea oportunitătilor de
angajare.
Figură 2 Dezvoltarea demografică în România

Sursa: INS

Pagina 26

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

2.5.1.2

Master Plan
Aprilie 2014

Structura administrativa

In 2011, reteaua urbana din Romania a cuprins 320 orase, din care 90% sunt orase mici si medii,
cu functii urbane insuficient proiectate si cu o infrastructura slaba. Municipalitatile, orasele si comunele
sunt grupate in 41 de judete care, impreuna cu capitala tarii, Bucuresti, corespund nivelului statistic NUTS
2
III . Mai mult de jumatate din orasele Romaniei (66 %) au o populatie mai mica de 20.000 locuitori si in
general depind de o singura activitate economica, de regula industriala. O populatie de peste 100.000
locuitori se inregistreaza in 25 de municipalitati.
Tabel 2 Structura administrativa din Romania
Nr de orase
Din care municipii
Nr de comune

2011
320
103
2.861
Sursa: INS

Calitatea vietii in zonele urbane, in special in orasele mici si medii, este caracterizata de slaba
inzestrare a infrastructurii si serviciilor urbane.
Spre exemplu, situatia din orasele cu o populatie cuprinsa intre 30.000 si 100.000 locuitori a fost
urmatoarea: 22 % din gospodarii nu aveau acces la reteaua de alimentare cu apa, 13 % nu erau
conectate la sistemul de canalizare, 47 % nu erau conectate la sistemul de energie termica si 29 % nu
erau conectate la reteaua de gaze.
In orasele mai mici (cu o populatie mai mica de 30.000 locuitori), situatia era si mai rea: 31 % din
totalul caselor nu erau conectate la sistemul de alimentare cu apa, 33 % nu erau conectate la sistemul de
canalizare, 82 % nu erau conectate la sistemul de energie termica si 44 % nu erau conectate la reteaua
de gaze.
Figură 3 Diferentele regionale in infrastructura de baza (% din populatia deservita)

Sursa: INS

2.5.1.3

Masuri sociale – indicele de dezvoltare umana (IDU):
3

Indicele de Dezvoltare Umana (IDU) a fost creat de UNDP pentru a reflecta nivelul de dezvoltare
umana. Acesta masoara media realizarilor dintr-o tara in cele trei dimensiuni de baza ale dezvoltarii
umane:
2
3

NUTS – Norme statistice pe unitati teritoriale
UNDP – Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite

Pagina 27

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

•

viata lunga si sanatoasa, masurata dupa speranta de viata la nastere;

•

Cunostintele, masurate dupa valoarea instruirii unui adult (cu o pondere de doua treimi) si
proportia inregistrarii per ansamblu la scoala primara, secundara si liceu (cu o pondere de o
treime);

•

Un standard decent de viata, masurat prin PIB/locuitor (PPP US$);

Indicele nu este in nici un caz o masura atotcuprinzatoare a dezvoltarii umane. Spre exemplu, nu
include indicatori importanti precum distributia pe sexe sau inegalitatea veniturilor si indicatori mai dificil
de masurat cum ar fi respectarea drepturilor omului si a libertatilor politice. Ceea ce furnizeaza este
perspectiva larga de a vedea progresul uman si relatiile complexe dintre venituri si prosperitate.
Cu o valoare a indicelui de dezvoltare umana a crescut la 0,781 in 2011, Romania se situeaza pe
locul 50 din totalul de 169 tari considerate. Evolutia IDU in ultimii 20 de ani a fost de crestere de 12% sau
de o crestere anuala de 0.5%, de la 0,688 in 1990 la 0,781 in 2010.
Romanii traiesc in medie cu 4 ani mai mult decat in 1990, pana la 74 ani, iar venitul national brut pe
locuitor a crescut de la 8.929 de dolari pe an, la aproximativ 11.046.
In privinta bunastarii materiale a populatiei, studiul arata o crestere de 44 % a venitului national brut,
de la 8.929 de dolari pe an in 1990, la 11.046 de dolari in 2011, trecand printr-o faza de scadere in anul
2000, la 7.746 de dolari/an.
In ceea ce priveste educatia, in 1990 asteptarile privind anii de scolarizare erau de 12,5 ani, in timp
ce anii de studiu efectiv erau doar 9. In 2011, se preconizeaza in medie 14,9 ani de scoala, romanii
studiaza efectiv doar 10,4.
Intre tarile din centrul si estul Europei si al CIS, cea mai buna performanta a fost atinsa de Slovenia
(pe locul intai in regiune si pe locul 27 in lume, cu o valoarea de 0,91), iar cea mai slaba performanta
dintre tarile CIS este detinuta de Tajikistan, care s-a pozitionat pe locul 122.
Figură 4 Indicele de dezvoltare umana in Romania 1988 - 2011

Sursa: Raportul de dezvoltare umana, Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite

In ceea ce priveste analiza regionala a dezvoltarii umane din Romania, se pot observa diferente
importante intre regiuni. Conform criteriului IDU, cele mai dezvoltate regiuni sunt Bucuresti, urmat de
Regiunea de Vest, iar cel mai slab dezvoltata este Regiunea Nord - Est.
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2.5.1.4 Economia natională
Romania este membru nou in UE si este clasificata a 19-a intre tarile cu cele mai dezvoltate
economii din Europa in functie de Produsul Intern Brut (PIB). UE este cel mai important partener
comercial al Romaniei, aproximativ 65% din comert provenind din tarile UE. Capitala sa, Bucuresti, este
unul dintre cele mai vaste centre financiare din regiune. Desi Romania beneficiaza de o piata larga de
desfacere (aproape 21 milioane locuitori), a doua populatie ca marime (dupa Polonia) intre tarile nou
aderate in 2004 si 2007, se afla doar pe locul 6 in ceea ce priveste PIB.
Romania a inregistrat progrese considerabile in tranzitie, cu 80 % din activitatea
economica in sectorul privat, liberalizarea avansata a preturilor, un regim deschis al comertului
exterior si a facut pasi importanti in deschiderea graduala a pietelor cheie precum sectorul
energetic si in domeniul reformelor din sectorul bancar si al infrastructurii.
Avantajele macroeconomice au dat nastere la clasa de mijloc dar au adancit si saracia. Coruptia
continua sa afecteze mediul de afaceri. Inflatia a crescut in 2008 - 2009 datorata in parte de cererea de
consum ridicata si de rata inalta de crestere economica, de cresterea costulului energiei, de seceta care
a afectat costul hranei si de relaxarea a disiplinei fiscal.
Produsul intern brut s-a contractat semnificativ in ultimul trimestru al anului 2008, tara a inceput
sa simta efectele crizei globale care a afectat petele financiare si comertul, produsul intern brut scazand
cu mai mult de 7% in anul 2009, obligand guvernul de la Bucuresti sa ceara un pachet de asistenta
financiara de 26 miliarde de euro de la FMI, EU si alte institutii financiare. Masurile dure de austeritate
introduse ca urmare a acordului cu FMI au condus la o contractie suplimentara a produsului intern brut
4
care a avut o valoare de -1,1 % in anul 2010, conform Comisiei Nationale de Prognoza , respectiv in anul
2011 Produsul Intern Brut a cunoscut o crestere de aproximativ 3%, ceea ce a dus la o valoare de 2,2%
in anul 2011. Evolutia produsului intern brut (PIB) este aratata in graficul urmator:
Figură 5 Evolutia produsului intern brut (PIB)

Sursa: Barometre de opinie publica Soros

În 2011, cresterea PIB-ului a fost determinată în principal de agricultura – 11,5%, industrie –
30%, constructii – 7,0%, servicii – 51,1%, taxe peproduse – 10,3%

Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul serviciilor s-a situat pe primul lor
în anul 2011, cu o contributie de 52% adăugată la valoare brută, urmat de industrie (30%), agricultură
(11,5%) si constructie (7%).
4

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_macroeconomica_2013-2016.pdf
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Inflatia de la finalul anului s-a situat pe o tendinta descendentă, scăzând de la 5,7% în 2010 la
4,1% în 2011 ca si consecintă a unei deprecieri continue a monedei nationale. Evolutia ratei inflatiei (%)
incepand cu anul 2007 este aratata in graficul urmator:

Figură 6 Evolutia ratei inflatiei

Sursa: INS, BNR

Populatia activa economic din Romania era in anul 2011 de 9,868 milioane de persoane, din
care 725.000 de persoane erau inregistrate ca someri, potrivit criteriilor BIM.
In anul 2011, Romania s-a clasat pe locul 22 intre tarile Uniunii Europene (UE), dupa rata
ocuparii persoanelor intre 15 si 64 de ani, cu o rata de 58,8%, potrivit datelor Eurostat.
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Figură 7 Categorii de populatii in 2011

Sursa: INS

Numarul barbatilor angajati a fost mai ridicat decat al femeilor implicate in activitati lucrative, rata
ocuparii fiind de 64,8% pentru barbatii cu varste intre 15 si 64 de ani, in timp ce putin peste jumatate
(52,8%) din populatia activa feminina a avut un loc de munca anul trecut.
In privinta adultilor cu varste intre 55 si 64 de ani, rata ocuparii a fost de 41,4%, fiind angajati cu
preponderenta tot barbati, mai exact 50,3% din totalul celor aflati in intervalul de varsta mentionat.
In ceea ce priveste rata somajului, in anul 2011, bugetul asigurărilor pentru somaj prevede un
deficit de 1,376 miliarde lei, în conditiile în care cheltuielile pentru somaj la 2,943 miliarde lei, iar veniturile
alocate se ridică la 1,566 miliarde lei. In anul 2011 rata somajului a fost de 7.4%, numarul somerilor fiind
de 725.000. Cea mai mare rată a somajului a fost în judetul Vaslui, 12,5%, iar cea mai mică în Ilfov 1,8%.
Prin comparatie cu ratele de somaj din tările europene, acestea pot părea scăzute. Acest fapt se
datorează câtorva cauze. Ratele mici de somaj comparate cu cele din tările Europei Centrale si de Est
pot fi explicate prin gradul mare de pensionări din anul 2000, prin munca în afară tării, prin activarea în
cadrul economiei subterane, dar si prin faptul că cele mai multe dintre cazurile de somaj pe termen lung
nu sunt înregistrate la departamentele de fortă de muncă.
Aceasta se datorează în principal faptului că ajutorul de somaj este foarte mic si că nu toate
persoanelesomere primesc aceste ajutor, ceea ce reducede multe ori motivatia pentru înregistrarea
oficială ca somer. Cu privire la această situatie, multe personae care si-au pierdut slujbele în ultimii ani
din cauza restructurării economiei si închiderii multor întreprinderialeg să plece din tară pentru a lucra
peste granite si numai o parte din ei cu un contract de muncă, saupentru a lucra în agricultură, ca o
strategie de subzistentă. În România, partea de populatie care lucrează în agricultură este foarte mare
(45% în 2008). Cea mai mare parte din populatie este clasificată ca fermieri “angajati pe cont propriu“ sau
membri ai familiei care muncesc fără a câstiga un salariu.

2.5.1.5
Indicatorii fortei de munca
In contextul procesului de tranzitie economica, piata muncii din Romania a suferit transformari
semnificative sub aspectul volumului si structurii principalilor indicatori de forta de munca. Acest proces
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s-a caracterizat prin reducerea populatiei active si a populatie ocupate, prin mentinerea in valori relativ
constante a ratei somajului. Criza financiara insa, debutata incepand, mai ales din a doua jumatate a
anului 2008, a avut efecte asupra structurii fortei de munca, aducand concomitent cu reducerea populatiei
ocupate o accentuare a fenomenului de somaj. Daca pe parcursul ultimei jumatati a anilor1990, populatia
activa se mentinuse la valori ridicate de peste 11 milioane de persoane, noul mileniu a debutat cu o
scadere importanta a valorii indicatorului. Ulterior anului 2002, populatia activa a oscilat in jurul valorii de
10 milioane. In anul 2011, populatia activa numara 9.868 mii persoane, din care 9.480 mii persoane
apartin grupei de varsta de munca 15 - 64 ani.
Figură 8 Populatia activa

Dintre persoanele ocupate, 55,3% sunt barbati. Categoria salariatilor predomina in randul
populatiei ocupate, respective 65,6% in anul 2011.
Numarul somerilor, definit conform criteriilor BIM, a fost in anul 2011 de 730.200 persoane, in
scadere fata de anul 2010 (6,5 %) cat in crestere fata de abul 2009 (18.4 %).
Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 30,1% din totalul
persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,7% în industrie şi construcţii, iar 41,2% în
servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6.460 mii persoane, ponderi semnificative în rândul
acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,5%), comerţ
(17,6 %) şi construcţii (10,9 %).
Comparativ cu anul 2011, a crescut semnificativ numărul persoanelor care îşi desfăşurau
activitatea în gospodăriile private (+48,5 %). Alte creşteri importante s-au înregistrat în tranzacţii
imobiliare (+24,9 %), alte activităţi de servicii (+14,0 %), distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare (+10,8%). A scăzut numărul persoanelor ocupate în industria
prelucrătoare (-6,0 %), industria extractivă (-4,7%) şi în administraţia publică (-3,9 %).

Pagina 32

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Rata şomajului BIM a fost de 7,4 %, în scadere faţă de anul precedent (7.3 %).
Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului BIM a fost de 1,4 puncte procentuale (7,9 % pentru
bărbaţi faţă de 6,5 % pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 4,1 puncte procentuale (9,1 % pentru urban faţă
de 5,0 % pentru rural). Rata şomajului BIM avea nivelul cel mai ridicat (22,1 %) în rândul tinerilor (15 - 24 ani).
Figură 9 Rata somajului BIM

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata
şomajului a fost de 8,3 %, respectiv 6,1 %, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii
superioare (5,4 %).
Rata şomajului BIM de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,5 %. Incidenţa şomajului
BIM de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 34,9 %.
Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul bărbaţilor (36,9 % faţă de 32,0 % în cazul
femeilor) şi în mediul urban (35,2 % faţă de 34, 2% în mediul rural).
Pentru tineri (15 - 24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 13,0
%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 58,8 %.
2.5.1.6 Venitul si Cheltuielile Gospodăriei
Analiza veniturilor si cheltuielor se bazeaza pe datele furnizate de Institutul de Statistica: Anuarul
5
Statistic, pe Statisticile teritoriale si pe un Raport al veniturilor si consumurilor populatiei .
In 2011, venitul total lunar al gospodariilor s-a cifrat la 2.304,3 RON, echivalent a 576 RON pe
persoana. În perioada 2007 - 2010, principala sursã de formare a veniturilor totale ale gospodãriilor a
reprezentat-o veniturile banesti, în crestere de la 81,1% în anul 2007, la 83,9 % în anul 2010. Veniturile în
natura înregistreaza în aceeasi perioada o tendinta descrescatoare, ajungând în anul 2010 la 16,1 % pe
seama, în principal, a contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (în scadere
cu 1,6 puncte procentuale fata de anul 2007). Cresterea veniturilor banesti a fost compensata de o

5

Institutul National de Statistica, Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, Bucuresti, 2007
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6

scadere similara a veniturilor provenite din compensatii , care s-a cifrat in 2006 la 19,3 % din totalul
veniturilor gospodariilor.
Figură 10 Structura veniturilor banesti in anul 2011

Sursa: INS

În anul 2011, salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta categorie de
venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile banesti ale gospodariilor (48,6 %), în scadere, însa,
cu 2,1 puncte procentuale fata de anul 2010.

O pondere importanta în structura veniturilor banesti ale gospodariilor o reprezinta veniturile din
prestatii sociale (24). În schimb, veniturile din agricultura, veniturile din activitati independente si cele din
proprietate au o pondere scazuta în veniturile banesti ale gospodariilor.
Câstigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariatilor de către agentii
economici în luna de referintă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin si numărul mediu de salariati.
Numărul mediu al salariatilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor
zilnice ale salariatilor din luna respectivă. În efectivul de salariati luat în calcul se includ numai persoanele
care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariatii aflati în concediu fără plată,
în grevă, detasati la lucru în străinătate si cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost
suspendat.

6

In mare parte datorita scaderii valorii echivalente a consumului de produse agro-alimentare din resurse proprii (-1,3 puncte procentuale).
Produsele agro-alimentare si non-alimentare de origine agricola care sunt consummate in gospodarii din propria productie, din stoc, precum si din
produsele primite pentru munca prestata in alte gospodarii sau primite ca daruri de la rude, prieteni sau alte persoane

Pagina 34

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

În 2011 salariul net lunar mediu în România era de 2.022 Lei/ lună crescut cu 2.3 % peste
valoarea de 1.936 RON/ lună înregistrată în anul 2010.
lună.

Pentru anul 2011 este estimată o valoare bruta a salariului mediu pe economie de 2.022 Lei/

În ciuda acestei cresteri, salariile din România sunt încă foarte mici, chiar comparate cu cele din
alte tări ale Europei de Est.

Figură 11 Distributia veniturilor, Romania, 2007-2010 (RON)

Sursa: INS, Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, 2011

Salariile si alte venituri adiacente constituie cea mai importanta categorie de venituri, avand cea
mai mare pondere in cadrul veniturilor totale pe gospodarie. Oricum, contributia lor la constituirea
veniturilor este scazuta daca se compara cu economiile dezvoltate de piata. Aceasta situatie comparativa
cu orientarea economiei de piata, este legata de numarul relativ mic de angajati din interiorul
gospodariilor
(0,8 angajati/gospodarie).
O alta categorie de venituri care detin o pondere importanta in structura veniturilor totale pe
gospodarie, atat in 2006 cat si in anul anterior, o constitutie veniturile din transferuri sociale (19,9 %).
7

8

Veniturile din agricultura , veniturile din angajarea proprie in activitati non-agricole si venituri din
9
proprietati inca au o pondere mica in cadrul veniturilor totale ale gospodariilor (7,1 %).
7

Vanzarea produselor agro-alimentare, animalelor si pasarilor, provizioane din lucrarile agricole si incasarile din companii mai mari si asociatii
Comert, prevederea serviciilor, practicarea comertului si a profesiunilor liberale
9
Dobanzi, dividende, chirii
8
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Figură 12 Castigul salarial nominal mediu brut si net lunar

2.5.1.7 Distributia veniturilor
Nivelul veniturilor si structura intr-o gospodarie sunt determinate de numarul de persoane care
obtin venituri, in special numarul persoanelor angajate si tipul de activitate dezvoltat de acestea. Desigur
ca nivelul veniturilor gospodariilor depinde de pozitia detinuta de membrii si activi in ierarhia veniturilor ce
corespund tipului de activitate, si anume nivelul salariului, nivelul veniturilor din agricultura sau al
veniturilor din angajarea proprie in activitati non-agricole.
Diferentele sensibile dintre media veniturilor pe gospodarie, favorabile gospodariilor conduse de
persoane cu un grad mai ridicat de educatie, sunt partial diminuate din cauza faptului ca, in medie,
gospodariile al caror cap de familie a absolvit scoala primara sau nu are studii, au venituri mai mici.
Astfel, in 2011, media veniturilor pe persoana in gospodariile cu un grad mai inalt de educatie a fost de
3,07 ori mai mare (2,84 ori mai mare in 2009) decat cele inregistrate in media gospodariilor caracterizate
de un nivel mai scazut de instruire.
In zona urbana, veniturile gospodariilor provin din salariu in proportie de 62,5 %, 18,5 % din
provizioane sociale, iar veniturile provenite din compensatii reprezinta 11,1 % din total.
In zona rurala, principala sursa a gospodariilor a fost productia agricola, care a reprezentat 41,7
% din totalul veniturilor. Majoritatea dintre acestea au provenit din valoarea echivalenta a consumului de
produse agro-alimentare din propriile resurse (32,2 % din totalul veniturilor), veniturile banesti din
agricultura reprezentand in 2009 numai 9,5 % din totalul veniturilor gospodariilor rurale. O contributie
importanta in constituirea veniturilor din gospodarii au avut veniturile provenite din salarii (25,6 %) si
veniturile provenind din transferurile sociale (22,3 %).

2.5.1.8

Total cheltuieli

In 2011, cheltuielile medii totale ale gospodariilor s-au cifrat la 1.496,5 RON lunar pe gospodarie
si la 371 RON pe persoana, fiind aproape la nivelul veniturilor totale (94,1 %).
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Structura cheltuielilor

Principalele cheltuieli ale gospodariilor se refera atat la consumul de marfuri alimentare,
nealimentare, servicii si transferul catre administratia publica si privata si catre bugetele de asigurari
sociale, precum impozite, taxe si contributii, precum si acoperirea necesarului legat de productia
gospodariei (alimente de origine animala si pasari, plata muncii pentru productia gospodariei, produse
pentru semanat, servicii veterinare). Structura cheltuielilor pe destinatii include de asemenea cheltuieli
pentru investitii care constau in achizitionarea sau constructia de locuinte, achizitionarea de terenuri si a
echipamentului necesar pentru productia gospodariilor, achizitionarea de actiuni.
O componenta a cheltuilelor din gospodarie – legata de consum, dar evidentiata distinctiv in
structura cheltuielilor – este reprezentata de cheltuielile pentru acea parte alimentara si a bauturilor
pentru consum, care nu sunt consumate in perioada de referinta, ramanand in stoc si fiind prelucrate sau
folosite ca hrana pentru animale.
Principala destinatie a cheltuielilor gospodariilor – consumul – a reprezentat, in medie, 74 % din
totalul cheltuielilor. Cheltuielile de consum reprezinta 1.486,43 RON lunar pe gospodarie, iar cheltuielile
banesti pentru achizitionarea de marfuri alimentare si nealimentare si plata serviciilor s-au cifrat la 815,5
RON lunar (62,5 % din totalul cheltuielilor). Cealalta parte a cheltuielilor de consum, echivalenta ca
valoare cu consumul propriilor resurse (produsele alimentare si nealimentare din propriile resurse care
sunt consumate de membrii gospodariilor) a fost egala cu 147,0 RON pentru fiecare gospodarie si
reprezinta 11,3 % din totalul cheltuielilor.
Figură 13 Total cheltuieli dupa destinatii si categoria de gospodarie, in 2008-2010

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, 2011

În perioada 2008 - 2011, produsele agroalimentare si bauturile nealcoolice au detinut ponderea
cea mai ridicata în totalul cheltuielilor de consum (41,0 %) în scãdere, însa, cu 0,7 puncte procentuale
fata de anul 2007. Tendinta descrescstoare se mentine si daca acestea sunt asociate cu cheltuielile
pentru locuinta, dotarea si întretinerea acesteia (de la 61,8 % în anul 2007 la 61,6 % în anul 2010).
În anul 2011, cheltuielile pentru consumul alimentar au detinut, pe ansamblul gospodariilor, o
pondere de 35,5 % din totalul cheltuielilor banesti de consum. În medie, pe total gospodarii, ponderea
cheltuielilor pentru marfuri nealimentare a fost de 35,4 %, iar cheltuielile pentru servicii au înregistrat o
pondere de 29,1 %.

Pagina 37

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Figură 14 Consumul mediu lunar la principalele produse alimentare si bauturi

În România, consumul de carne si preparate din carne se situeaza la un nivel relativ scazut
comparativ cu standardele din tarile dezvoltate. Consumul mediu lunar de carne proaspata pe o persoana
a fost, în anul 2011, de 3,3 kg. Împreuna cu preparatele din carne, acesta se ridica la 4,4 kg lunar, ceea
ce înseamna un consum mediu anual de 50 kg pe o persoana. În anul 2011, consumul de bauturi
alcoolice si nealcoolice a reprezentat în medie lunar pe o 5 litri apa minerala si alte bauturi nealcoolice,
1,3 litri bere, 0,8 litri vin, 0,1 litri tuica si rachiuri naturale.

2.5.1.10

Perspectiva macroeconomică nationala

Ultimii ani au fost caracterizati printr-o criză economică di financiara care au impus masuri de
austeritate nepopulare. Totusi, îmbunătătirile economice recente au permis o viziune optimistă asupra
dezvoltării politice si economice viitoare a tării.
Cea mai recentă perspectivă macroeconomică publicată de Comisia Natională de Prognoză
(CNP) pentru perioada 2013 - 2016 (previziunea din iarna anului 2013) se bazează pe presupunerea că
mediul de afaceri rămâne pozitiv si că cresterea economică a României nu va lua o turnură descendentă.

Tabel 3 Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru România
2010
Indicator
Rata de crestere a PIB
Media anuala a inflatiei
Rata de schimb

U/M
%
%
Leu/Eu
ro

-1,1
5,7
4,20

2011
2,2
4,1
4,24

2012
0,2
4,9
4,45

2013
1.6
4,8
4,5

2014
2,2
3,7
4,45

2015
2,8
2,5
4,40

2016
3,0
2,4
4,40

Sursa: CNP 2013

Potrivit CNP, între 2011 si 2014, PIB-ul României va prezenta o crestere reală medie de
aproximativ 3.7 %, permitând o îmbunătătire a conditiilor de trai si o reducere a discrepantelor economice
si sociale dintre România si statele membre ale UE. Rata cresterii economice va fi alimentată în principal
de cererea internă, adică cererea de investitii, pe baza presupunerii fluxurilor importante de investitii
străine, cat si pe baza absorbtiei de fonduri comunitare.
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Evolutia pietei de muncă va fi influentată de dinamica populatiei totale, de populatia angajată în
câmpul muncii si de numărul de angajati (a se vedea tabelul de mai jos). Asa cum arată prognoza CNP,
populatia activa va continua să crescă anual. Schimbări importante vor avea loc, de asemenea, si cu
privire la structura de vârstă a populatiei care va fi caracterizată de o îmbătrânire viitoare demografică,
prin reducerea populatiei tinere sub 15 ani si prin cresterea populatiei vârstnice.
Tabel 4 Prognoza indicatorilor fortei de muncă în România, 2010-2016
2010
Indicator
Rata populatiei active
Populatia activă, rata cresterii
Rata angajării civile
Rata de crestere a angajării
populatiei
Angajati, rata de crestere
Someri înregistrati
Rata somajului

2011

2012

2013

2014

2015

2016

U/M
%
%
%
%

41,7
1,2
39,9
1,6

41,2
-1,3
38,6
-3,4

41,1
-0,5
38,1
-1,5

41,2
0,0
38,8
1,6

41,3
0,2
39,2
0,7

41,8
0,8
39,7
1,2

42,3
1,0
40,4
1,4

%
mii
%

3,3
385,6
4,3

-5,4
556,4
6,3

-4,3
640
7,3

0,9
506
5,7

1,0
463
5,2

1,1
440
4,9

1,3
415
4,6

Sursa: CNP 2013

În perioada 2011 – 2014 populatia activă cu vârstă de muncă este prognozată a creste foarte
mult, în principal datorită investitiilor străine, nivelului mare de competitivitate si a salariilor mai mari. Rata
angajării civile va continua să crească de la 39,9 % în 2008 la 40,4 % în 2014, din cauza politicilor
fiscale,creării locurilor de muncă stabile si a unui echilibru între flexibilitatea ocupatională si securitatea
locului de muncă.
De asemenea, si numărul de angajati este prognozat a creste, atingând o medie de aproximativ
5,01 milioane în 2014 (reprezentând o scadere cu mai mult de 200 mii prin comparatie cu 2008).
Reducerea ratei somajului a fost si va continua să fie una dintre principalele preocupări ale
Guvernului României. Somajul înregistrat este prognozat a se reduce de la 7.3 % în 2010 la 4,6 % în
2014.

2.5.2
2.5.2.1

Profilul socio-economic al judetului Cluj
Structurile administrative

Potrivit datelor de la Directia Regionala de Statistica Cluj, la nivelul anului 2011, judetul Cluj are o
populatie de 659.370 persoane, 67 % dintre acestia traiesc in mediul urban si 33 % in mediul rural. Un
procent de 45 % din populatia judetului locuieste in municipiul Cluj - Napoca, care reprezinta mai mult de
67 % din locuitorii mediului urban. Mediul urban, cu o populatie de 434.201 locuitori are in componenta
2
5 municipii si un oras, cu o densitate medie de 66,3 % locuitori-km , ceea ce inseamna ca la fiecare
2
3 persoane, 2 traiesc in mediul urban. In mediul rural densitatea medie este de 33,7 % locuitori-km .
Tabel 5 Structura administrativă a judetului Cluj in anul 2011
Municipii si orase
Cluj - Napoca
Campia Turzii
Dej
Gherla
Turda
Huedin

Populatia la data de 1 ianuarie 2011
309.136
20.677
31.702
20.203
43.472
9.011
Sursa: INS

Pagina 39

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

2.5.2.2

Master Plan
Aprilie 2014

Populatia judetului Cluj

La recensamantul din anul 2002, populatia judetului Cluj era de 702.755, iar la nivelul anului 2011,
populatia este de 659.370.

Tabel 6 Evolutia populatiei in perioada 2002- 2011

Judetul Cluj
Urban
Rural

2002

2006

2007

2011

702.755
472.622
230.133

683.550
454.158
229.392

693.691
466.012
227.679

659.370
434.201
225.169

Modificare 2011/2002
Absoluta
Relativa (%)
- 43.385
-6.1%
- 38.421
-8.1%
- 4.997
-2.2%
Sursa: CJ Cluj

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, populatia a scazut in anul 2011 relativ la anul 2002
cu 43.385. Scaderea a fost semnificativa, marcand o instabilitate a ritmului de crestere a populatiei.
Conform datelor statistice de la recensamantul din anul 2011, din punct de vedere etnic, judetul
Cluj se prezinta astfel:
Tabel 7 Structura etnică a judetului Cluj in anul 2011
Judetul Cluj
Urban
Rural

Romani
523.400
355.912
137.488

Maghiari
103.500
68.310
35.190

Rromi
22.500
9.900
12.600

Germani
700
665
35
Sursa: CJ Cluj

Populatia majoritara este de etnie romana, reprezentand 79,38 %. Populatia de nationalitate
maghiara reprezinta 15,69 %, etnicii germani reprezinta 0,13 %, iar populatia de etnie rroma este in
procent de
3,41 %.

2.5.2.3 Prognoze demografice judetene
Populatia totala a judetului continua sa descreasca de la 702 755 cati au fost recenzati in 2002,
pana catre 659.370 locuitori in 2011. Scaderea este mai accentuata in varianta realista a prognozei
demografice pentru ca, in ciuda imbunatatirii conditiilor de viata prevazute, nu s-a prevazut nici o
imbunatatire a fertilitatii sau o eventuala diminuare a soldului migratoriu negativ.
Dupa 2011 se prognozeaza o scadere brusca a efectivelor de tineri adulti in primul cincinal, si
alte scaderi din ce in ce mai diminuate apoi.

Tabel 8 Evolutia populatiei judetului Cluj, prognoza pentru perioada 2002 - 2027

Scenariu referinta
Scenariu realist
Scenariu optimist

pers
%
pers
%
pers
%

2002
702,755
100
702,755
100
702,755
100

2011
659.370
98,7
659.370
98,5
659.370
98,6

2012
680,506
96,8
677,319
96,4
681,661
97,0

2017
660,666
94,0
659,456
93,8
668,787
95,2

2022
634,685
90,3
637,270
90,7
652,526
92,9

2027
603,805
85,9
611,653
87,0
633,674
90,2
Sursa: CJCluj
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2.5.2.4 Economia judetului Cluj
Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le detine judetul Cluj, sunt forta de
munca specializata, infrastructura de transport dezvoltata (aeroportul a carui pista si oferta de servicii
sunt in extindere), vocatia multiculturala a regiunii, potentialul turistic, mediul de afaceri dinamic si rata
scazuta a somajului.
In cadrul activitatilor industriale locul preponderent il ocupa industria prelucratoare in cadrul
careia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel national. Este ilustrativ faptul ca peste
22,2 % din populattia ocupata isi desfasoara activitatea in subramurile industriale.
In ultimii ani s-au dezvoltat prestarile de servicii. Au cunoscut, de asemenea o dezvoltare
accentuata, incepand indeosebi cu anul 2000, constructiile de locuinte.
Fondul forestier, inclusiv suprafetele cu vegetatie forestiera care acopera o suprafata de
170.036 ha (25,5 % din suprafata judetului) a fost si este organic conectat la dezvoltarea mai multor
ramuri economice, indeosebi a industriei si constructiilor.
De asemenea, in Cluj – Napoca si-au stabilit centrul de activitate institutii care asigura
dezvoltarea economica a orasului si a intregii regiuni, precum Camera de Comert si Industrie, Centrul de
Afaceri Transilvania, care ofera firmelor posibilitatea de a investi in Cluj-Napoca si de a gasi noi parteneri,
centre de afaceri straine, precum Asociatia Intreprinderilor Italiene si, in perspectiva, un Centru de afaceri
olandez. Ambasada SUA din Bucuresti a acordat Clujului titlul de “Oras de 5 stele”, pentru simplificarea
procedurilor birocratice din administratia locala. De asemenea se pot observa categoriile cu contributia
cea mai mare in cresterea PIB-ului national, respectiv constructiile si serviciile.

2.5.2.5 Perspectiva macroeconomică judeteana
Cea mai recentă perspectivă macroeconomică regional publicată de Comisia Natională de
Prognoză (CNP) pentru perioada 20011 - 2014 (previziunea din primăvara anului 2011) se bazează pe
presupunerea că mediul de afaceri rămâne pozitiv si că cresterea economică regionala nu va fi
ascendentă.
Tabel 9 Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru Judetul Cluj

Indicator
Valoarea PIB in costuri
curente
Populaţia ocupata civilă la
sfârşitul anului
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului la sfarsitul
anului
Câştigul salarial mediu net
lunar
Câştigul salarial mediu brut
lunar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

U/M
Mil Lei

19984,7

20913,6

22182,3

23626,3

25836,1

28292,8

31032,8

Mii pers

334,6

324,0

323,7

329,3

333,6

339,1

345,0

Mii pers
%

199,1

187,2

179,0

179,8

180,5

181,3

183,1

2,9

6,3

4,9

3,7

3,3

3,0

2,9

Lei/salariat

1315

1387

1398

1464

1524

1600

1675

Lei/salariat

1772

1882

1897

1986

2068

2171

2272

Sursa: CNP 2011

2.5.2.6 Profilul economic al zonelor urbane din Zona Proiectului (Municipiul Turda)
2.5.2.6.1

Municipiul Turda. Amplasare

Municipiul Turda este unul dintre cele 6 oraşe ale judeţului Cluj şi al doilea ca mărime, după
reşedinţa de judeţ, din punct de vedere al numărului populaţiei, care reprezintă 6,59 % din populaţia
totală a judeţului şi 10,01 % din populaţia urbană a acestuia.
Ca suprafaţă, teritoriul administrativ al municipiului Turda reprezintă 1,37 % din teritoriul judeţean.
Este amplasat în partea de sud a judeţului, în culoarul depresionar al Arieşului inferior. Teritoriul său
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administrativ se învecinează cu teritoriul oraşului Câmpia Turzii la sud-est şi cu teritoriile comunelor
Călăraşi, Mihai Viteazu, Sănduleşti, Tureni, Ploscoş şi Viişoara.
Amplasarea municipiului Turda de-a lungul celei mai importante artere de circulaţie a României DN1-E60-E81 - asociată cu accesul la alte două drumuri naţionale, DN15 şi DN75, are o deosebită
importanţă pentru localitate, asigurându-i legături rutiere foarte bune atât cu municipiul Cluj-Napoca,
reşedinţa de judeţ, cât şi cu reşedinţele judeţelor învecinate - Alba şi Mureş, respectiv cu municipiile Alba
Iulia şi Târgu Mureş.
De asemenea, Turda beneficiază de avantajul de a fi un important nod pe Autostrada
Transilvania, care va face legătura cu un culoar european major, asigurând transportul dinspre Ungaria
spre sudul ţării. Nu în ultimul rând, Aeroportul Internaţional Cluj se află la doar 40 km distanţă de Turda,
facilitând accesul potenţialilor turişti şi oameni de afaceri. La 15 km sud de Turda se află şi un aerodrom
militar. Aşadar, Turda beneficiază de o poziţie şi accesibilitate optime, care pot fi exploatate şi pe viitor.
2.5.2.6.2

Municipiul Turda. Relieful si clima

Turda şi împrejurimile sale sunt caracterizate de un relief colinar, cu porţiuni de vale pe lângă râul
Arieş, principala apă curgătoare din zonă, de-a lungul căreia s-au dezvoltat mai multe comunităţi.
Aranyos (numele maghiar al râului) înseamnă ”aurit”, conotaţie care vine din faptul că râul traversează
zone bogate în aur şi argint. Afluenţii de partea stângă a râului au creat zone pitoreşti de chei înalte şi
înguste, cel mai bun exemplu fiind Cheile Turzii, de pe râul Hăşdate.
Din punct de vedere hidrografic, Turda beneficiază şi de prezenţa unor băi sărate, în extremitatea
estică a oraşului. Ansamblul are în componenţă nu mai puţin de 13 lacuri de mărimi diferite, dintre care
cele mai mari sunt Lacul Tarzan, Lacul Csiki, Lacul Privighetorii şi Lacul Roman (ştrand). Lângă acestea
se află Baza de tratament Turism Arieşul, iar lacurile sărate sunt deschise publicului, în special celor cu
afecţiuni reumatice, ginecologice sau ale aparatului nervos periferic. Mai aproape de centrul oraşului, la
nord-est, se găsesc alte 6 lacuri sărate, formate prin umplerea cu apă a unor vechi mine de sare
prăbuşite. Acestea se numesc lacurile Durgău. Două dintre ele, sunt, de asemenea, amenajate ca
ştranduri sărate.
Zona are un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de
natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest. Este zona cu
cele mai scăzute valori anuale ale precipitaţiilor din întregul judeţ. De altfel, indicii de ariditate cu valori în
jur de 30-31 plasează arealul în categoria zonelor semiaride.
2.5.2.6.3

Populaţia Municipiului Turda

Evoluţia demografică a municipiului Turda respectă în linii mari tendinţele de la nivel naţional şi
regional. În anii ’90 populaţia oraşului a scăzut drastic, datorită unui complex de factori: natalitatea
scăzută (urmare a liberalizării avorturilor) şi migraţia din ce în ce mai accentuată spre SUA, Canada şi
mai apoi spre ţările membre UE.
De la 61.200 de locuitori în 1992, într-un singur deceniu populaţia a ajuns la 55.887, adică o
scădere de cca. 8,7 %, care se încadrează într-o tendinţă de declin demografic accentuat. Totuşi, după
2000, putem spune că situaţia se stabilizează, declinul sever fiind înlocuit chiar cu mici creşteri
demografice pe perioade scurte. Motivele sunt şi în acest caz variate: Turda se dezvoltă economic prin
investiţii industrial importante, ceea ce atrage o parte din populaţia din împrejurimi, apropierea de polul de
dezvoltare Cluj-Napoca poate duce la apariţia situaţiilor de navetă Turda – Cluj-Napoca (persoane care
aleg să locuiască în Turda, mai accesibilă din punct de vedere al costurilor, şi să lucreze în Cluj-Napoca).
În 2011, populaţia oraşului Turda era de 43.472 locuitori.
Comuna Mihai Viteazu, aflată în imediata proximitate a centrului urban este în egală măsură
stabilă demografic. Din 2002 în 2011, variaţia este de numai +0,8%, la o populaţie de 5.270 de persoane.
Pe de altă parte, pe măsură ce ne îndepărtăm de Turda, populaţia rurală din zonă este în scădere
accentuată. Comuna Moldoveneşti, cu 3.246 de locuitori manifestă în 8 ani o pierdere de cca. 4% din
populaţie. Probabil aici avem de-a face şi cu o migraţie spre centrele urbane, inclusiv Turda.
Aşadar, teritoriul posedă suficientă forţă de muncă pentru a putea susţine industria din Turda.
Şomajul este sensibil sub media pe ţară. Datele AJOFM arată o rată de 4,4 % la începutul anului 2011,
faţă de rata naţională de 7 %.
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Municipiul Turda. Economia locală

Turda este un un oraş puternic din punct de vedere economic, dezvoltat în principal în directie
industrială. Dintre cele peste 1.500 de firme care funcţionează în acest moment în oraş, merită
menţionate câteva dintre cele cu cifra cea mai mare de afaceri şi, în acelaşi timp, cei mai numeroşi
angajaţi. Majoritatea dintre acestea îşi desfăşoară activitatea în industria grea. Servelect realizează
lucrări de eficienţă electrică, baterii de condensatoare automatizate, tabloterie distribuţie/comandă JT şi
oferă bilanţuri energetice. Biselectro se ocupă de instalaţii electrice şi automatizări, Cumuluservcalculatoare, tehnică de calcul, Triton Security - sisteme antiefracţie, detecţie, control acces, Nuevo
Construct - piese şi utilaje industrie grea, Hygia Consult - consultanţă fonduri europene, Magsor - unelte
şi utilaje industriale, Lapp - izolatori electrici (450 de angajaţi), firme majore de construcţii (Blu Express,
MBS Group, Asa Cons, Mileso, Proco), firme care se ocupă de reciclare (Rolina Serv, Aluvin Impex),
firme de instalaţii, firme de software sau realizare site-uri (Vector Art, Pro Tempus, Kit Technology), utilaje
pentru grădinărit, case de marcat şi sisteme de siguranţă, sisteme pentru acoperişuri etc.
Aşadar, se poate observa o oarecare înclinaţie spre o dezvoltare industrială tehnologică,
majoritatea firmelor importante având profil tehnic. Trebuie remarcată şi prezenţa a nu mai puţin de 225
de firme de construcţii, chiar în condiţiile unei scăderi a acestui domeniu de activitate. În industria grea
mai funcţionează 7 firme în industria extractivă, 4 producători de cauciuc şi mase plastice, 24 de
producători de material diverse de construcţii (ţiglă, cărămidă, ceramică), 29 de agenţi în construcţii
metalice şi
7 firme de întreţinere utilaje şi maşini. Nu în ultimul rând, în domeniul informaţiilor
şi telecomunicaţiilor, municipiul Turda este bine situat, aici apărând 30 de astfel de agenţi economici.
Sticlăria este o activitate cu o veche tradiţie în Turda, Sticla Turda funcţionând de aproape 100
de ani, dar în ultimii ani societatea se zbate la limita falimentului. Economia localităţii este cunoscută şi
pentru fosta Uzină Chimică, unde se produceau clorură de metil, D.D.T., hexaclorciclohexan, produse
clorosodice, tetraclorură de carbon, acetilenă, policlorură de vinil. Aici lucrau în jur de 2.000 de angajaţi,
dar colosul industrial a fost închis în 1997, iar în prezent depozitele de deşeuri chimice rămase în urma lui
sunt o reală ameninţare pentru mediu. În acest sens, autorităţile au aprobat investiţii majore pentru
neutralizarea acestor depozite periculoase. Vechea fabrică de ciment din aceeaşi zonă industrială nu a
avut aceeaşi soartă, ea fiind preluată de concernul Holcim.
În industria uşoară, funcţionează 23 de firme în industria alimentară, dar niciuna foarte mare,
majoritatea fiind profilate pe panificaţie sau morărit, 7 firme în îmbrăcăminte, 4 în pielărie (încălţăminte,
voiaj), 5 în prelucrarea lemnului (tâmplărie, PAL, construcţii lemn), 13 în fabricarea de mobilă.
În mod absolut firesc pentru un centru urban atât de dezvoltat, comerţul este o activitate
importantă. Există 353 de magazine care fac comerţ cu amănuntul.
Profilul turistic al localităţii se vede şi din numărul relativ mare de agenţi economici care oferă
locuri de cazare şi din numărul peste medie de restaurante şi baruri. Sunt cel puţin 16 posibilităţi de
cazare doar în oraş, cu o capacitate totală de cca. 400 de locuri. Este, de altfel, domeniul economic în
care s-a investit cel mai mult în ultimii ani. Astfel, Turda reuşeşte momentan să îmbine profilul clasic
industrial pe care îl are de mai multe decenii, cu un puternic brand turistic.
Deşi ne aflăm într-un mediu urban industrializat, agricultura nu este total inexistentă. 11 agenţi
economici sunt înregistraţi pe acest domeniu, dintre care majoritatea în cultivarea cerealelor. Vânătoarea,
piscicultura şi creşterea melcilor sunt activităţi de asemenea întâlnite.
În zona periurbană vestică a municipiului, agricultura nu este preocuparea principală, dar în Mihai
Viteazu şi Moldoveneşti se găsesc 12 agenţi economici cu acest profil. Unul dintre ei este o fermă de
bovine, celelalte fiind axate pe cultivarea plantelor, în special a cerealelor. Firma Aboliv, din Mihai
Viteazu, este un important producător de preparate din carne. Construită din fonduri SAPARD, fabrica
funcţionează la standarde europene. Prelucrarea lemnului, industria metalurgică, construcţiile şi industria
extractivă sunt şi ele printre activităţile economice predilecte în apropierea Turzii.
Conform măsurătorilor APDRP, Turda şi comunele din apropierea ei deţin un bun potenţial pentru
agricultură, în special pe cultivarea cerealelor. Comuna Mihai Viteazu cu precădere are un potenţial
agricol ridicat la toate categoriile de cereale şi la o bună parte din legume (soia, mazăre, fasole, sfeclă,
cartof şi rapiţă). Singurele resurse pe care zona nu le poate oferi decât la nivel scăzut sunt viile, pentru
care există un potenţial scăzut, şi o parte a fructelor, doar prunul şi mărul având un potenţial de recoltă
peste mediu. În ce priveşte creşterea animalelor, tot comuna Mihai Viteazu deţine cel mai ridicat potenţial
pentru creşterea taurinelor, porcinelor şi ovinelor.
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Municipiul Turda. Patrimoniu de mediu

Surprinzător pentru o zonă urbanizată aşa cum este Turda, în teritoriu se găsesc arii naturale de
mare interes. Trei dintre acestea sunt constituite ca arii protejate Natura 2000: Cheile Turzii, Sărăturile
Ocna Veche şi Munţii Trascăului (aceştia din urmă se întind până în prelungirea Cheilor Turzii, în zona
periurbană vestică a oraşului).
Aria protejată Cheile Turzii se află la cca. 10-15 km vest de Turda, pe teritoriul comunelor Mihai
Viteazu, Petreştii de Jos şi Sănduleşti, întinsă de-a lungul văii Hăşdate, pe o distanţă de aproape 3 km.
Înălţimea pereţilor ajunge în unele locuri până la 300 m, creând cadrul pentru un peisaj impresionant.
Cheile s-au format în era jurasică, prin erodarea rocii de către râul Hăşdate, care lasă în urmă stânci
înalte şi abrupte, creste ascuţite, arcade şi grohotişuri, peşteri şi contraforturi. Cheile Turzii sunt declarate
arie protejată datorită varietăţii de specii de animale şi plante care se regăsec în acest spaţiu. Dintre
animale, cele mai importante sunt speciile de fluturi (Dysauxes, Heterogynis, Eublema, Phybalopteris) şi
câteva păsări rare: fluturaşul de stâncă, drepneaua mare, mierla de piatră, presura de munte şi acvila de
munte. În ce priveşte flora protejată, ea cuprinde peste 1000 de specii de plante dintre care unele sunt
relicte terţiare (usturoiul de stâncării, scoruşul). Dintre plantele rare: garofiţa cu petale albe sau roz, viola
liliachie, spinul, vulturica sau tisa sunt doar o parte.
Aria protejata Saraturile Ocna Veche este amplasata în nord-estul oraşului Turda. Suprafaţa
sitului este de 140 ha şi se află practic deasupra Salinei Turda. Aria este protejată datorită vegetaţiei
specifice mediilor cu salinitate foarte ridicată, plante de sărătură. Unele dintre speciile prezente sunt o
raritate pentru ţara noastră. În zonă se află şi două lacuri sărate care completează peisajul.
Aria Natura 2000 Trascău se întinde în partea nord-estică a Munţilor Apuseni, preponderent pe
teritoriul judeţului Alba şi parţial pe cel al judeţului Cluj, limitrof oraşului Turda (în comunele Iara şi
Moldoveneşti). Habitatele din zonă includ păduri dacice, tufe de cetină cu negi, pajişti de pin silvestru,
pajişti de coada iepurelui, turbării etc. În apele curgătoare din areal se găsesc o serie de specii piscicole
importante: păstrăv, lipan, boiştean, scobar, babuşcă. La acestea se adaugă salamandra, tritonul, vipera,
şarpele lui Esculap şi alte specii de reptile. În zonă trăiesc toate speciile comune de păsări montane.
Păsările răpitoare sunt reprezentate de următoarele specii protejate prin legislaţie naţională şi
internaţională: acvila ţipătoare mică, acvila de munte, şorecarul comun, vinderelul roşu şi cel de seară,
uliul păsărar. Dintre mamifere, există exemplare de lup, râs, cerb şi mistreţ, astfel că teritoriul se
învecinează cu o zonă cu oarecare posibilităţi de turism piscicol şi de vânătoare.

2.5.2.7 Profilul economic al zonelor urbane din Zona Proiectului (Municipiul Campia
Turzii)
2.5.2.7.1

Municipiul Campia Turzii. Amplasare

Din punct de vedere fizico - geografic, municipiul Câmpia Turzii este aşezat în partea de sud - est
a judeţului Cluj, în imediata apropiere a malului drept al râului Arieş şi prin amplasarea sa este un nod de
căi terestre de comunicaţie. Astfel, drumul naţional 15 leagă municipiul Campia Turzii de municipiile
Turda (10 km), Cluj - Napoca (40 km) şi Târgu Mureş (65 km). De asemenea, localitatea este străbătută
de drumul european E 60, drum care asigură legătura cu celelalte localităţi din ţară şi străinătate,
facilitând în acelaşi timp accesul la cele două aeroporturi internaţionale, Cluj - Napoca şi Târgu Mureş.
Din anul 2005 s-a început construcţia autostrăzii Braşov - Oradea ce va trece prin partea de sud a
municipiului. În partea de SE a oraşului se află Baza 71 Aeriană "Gen. Emanoil Ionescu".
Magistrala de căi ferate Bucureşti-Oradea-Episcopia Bihorului trece prin localitate şi asigură
legătura cu celelalte localităţi din ţară şi străinătate, iar staţia CFR a municipiului este una dintre cele mai
cunoscute din Transilvania.
Municipiul se întinde pe o suprafaţă de 2.379 ha, din care 30% reprezintă intravilanul localităţii şi
70 % suprafaţa în extravilan.
2.5.2.7.2

Municipiul Campia Turzii. Populatia

Din punct de vedere al numarului de locuitori Cîmpia Turzii se situeaza pe locul al 4-lea în topul
localitatilor din judet şi are o populaţie stabilă de 26.307 de locuitori raportata la anul 2008.
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Numărul gospodăriilor: 3.267; numărul locuinţelor: 8.772. Raportul pe sexe este de 48.7 %
barbati si 51.3 % femei. Din punct de vedere etnic structura populatiei municipiului este structurata in 87.1
% romani, 8 % unguri, 4.7 % tigani si 0.2 % germani.
În industria metalurgică muncesc 3.600 de anganjaţi având cea mai mare pondere din zonă de
ocupare a forţei de muncă.
2.5.2.7.3

Municipiul Campia Turzii. Economia locală

Municipiul Câmpia Turzii este atractiv pentru investitori. În prezent, un număr mare de agenţi
economici au ales municipiul Campia Turzii pentru a îşi dezvolta afacerile. Domeniile în care activează
sunt: industria metalurgică şi ceramică, automatizări industriale, industria textilă, construcţii civile şi
industriale, transporturi de mărfuri şi persoane, agricultură (legumicultură, pesticide), comerţ şi servicii.
După 1990 s-a extins considerabil libera iniţiativă, s-a revitalizat potenţialul tehnic şi tehnologic al
multor unităţi. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu firme din străinătate, sporirea investiţilor,
îmbunătăţirea managementului fac din municipiul Campia Turzii unul dincentrele de afaceri importante
din această parte a ţării. În prezent există 1.133 de firme care dezvoltă activităţi economice şi 385
persoane fizice autorizate.
Atuurile cu care Câmpia Turzii se prezintă în faţa investitorilor şi a partenerilor de afaceri sunt
legate de puterea economică a municipiului prin prezenţa unui agent economic industrial metalurgic
tradiţional (SC Mechel Campia Turzii SA) cât şi a unui centru de afaceri.
Din punct de vedere geografic, municipiul Campia Turzii este aşezat într-o zonă favorabilă culturii
cerealelor şi a legumelor. Din suprafaţa de 1.344 ha teren arabil, 1.183 ha se lucrează sub formă
asociativă, iar 161 ha se lucrează în mod individual în gospodăriile populaţiei. Există 4 mari asociaţii
agricole cu personalitate juridică şi o asociaţie familială.
Nu există date disponibile la nivelul municipilui Campia Turzii privind populatia angajată, rata
somajului sau densitatea medie a populatiei.

2.6

EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGAL
2.6.1

Cadrul Administrativ General

2.6.1.1 Fundamentul Autoritătilor Publice din România
În baza articolului 3 din Constitutia României, teritoriul românesc este organizat pe judete, orase
si comune. Există 41 de judete, 276 orase (la sfârsitul anului 2003) si dintre acestea 82 sunt municipii si
2.685 comune, plus capitala Bucuresti.
În conformitate cu Constitutia României, autoritătile publice trebuie să aplice legislatia în vigoare si, în
plus, au rolul de a oferi servicii publice, conform legislatiei. În această privintă, există două categorii
principale de Administratie Publică.



Administratia Publică Centrală (Guvern, Ministere, Institutia Prefecturii, alte organe centrale);
Administratia Publică Locală (Consiliul Judetean, Consiliul Local, Primăria, Serviciile Publice
Locale);

Consiliul Judetean are rolul de coordonare a consiliilor locale din municipalitătile, orasele si comunele
din cadrul judetului.
2.6.1.2 Gestionarea si Implementarea Fondurilor UE
România beneficiază de Cadrul Comunitar de Asistentă (CSF), în baza Planulului National curent
de Dezvoltare. CSF este un contract încheiat între Comisia Europeană si Statul Membru, care stabileste
directia si volumul suportului financiar, în cadrul Fondurilor Structurale, pentru implementarea initiativelor
de dezvoltare. CSF constă în prioritătile care pot fi atinse prin cel putin un Program Operational.
Comitetul National pentru Coordonarea procesului de pregătire si administrare a instrumentelor
structurale, la care se va face referire mai târziu sub numele de „Comitetul National de Coordonare” este
comitetul responsabil cu asigurarea coordonării eficiente a procesului care urmează a fi implementat.
Aceasta se face la nivel national, pentru procesul de pregătire a cadrului principal legislativ, institutional si
procedural cu scopul implementării instrumentelor structurale, în conformitate cu angajamentele asumate
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de România prin negocierile de la Capitolul 21 "Politica regională si coordonarea instrumentelor
structurale"
Programele Operationale (OP-uri) sunt documente aprobate de CE, specificând implementarea
prioritătilor sectoriale (determinate în Planul National de Dezvoltare), spre a fi finantate prin intermediul
CSF. Procedurile specifice operationale si de management, tinând de implementarea OP-urilor, sunt
descrise în detaliu în cadrul Completării Programului, care a fost pregătit de Autoritatea Conducătoare.
Hotărârea Guvernului Nr. 497/2004 din aprilie 2004 stabileste managementul, coordonarea si
implementarea responsabilitătilor privind fondurile de post-aderare la UE si documentele strategice.
Constructia cadrului principal institutional privind politica de coeziune si instrumentele structurale din
România a fost demarată prin decizia Guvernului nr. 497/2004, referitoare la stabilirea cadrului principal
institutional pentru coordonarea, implementarea si conducerea instrumentelor structurale, care a stabilit
următoarele:






Cadrul institutional pentru nivelul Autoritătilor Manageriale, Autoritătilor de plată si Organizatiilor
Intermediare;
Principalele atributii ale Autoritătilor Manageriale pentru Cadrul Comunitar de Asistentă,
Autoritătile de Conducere pentru Programele Operationale, Autoritătile de Conducere pentru
Fondul de Coeziune si Autoritătile de plată, pe baza normelor comunitare;
Obligatia tuturor Autoritătilor de conducere, Autoritătilor de plată si Organizatiilor Intermediare de
a stabili unitătile de audit;
Obligatia de a respecta principul separării globale a functiilor;
Flexibilitatea suficientă a cadrului institutional, functia dezvoltării viitoare a politicii de coeziune si
viitoarea realizare a programului;

Hotărârea Guvernului 497/2004 a fost modificată si înlocuită cu HG 1179/2004.
Tabel 10 Cadrul comunitar de asistentă
CADRUL COMUNITAR DE ASISTENTĂ
AUTORITĂTILE DE CONDUCERE – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Program Operational (OP)
Autorităti Manageriale
Competitivitate Economică Crescută (POS)
Ministerul Finantelor Publice
Infrastructura Transporturilor (POS)
Ministerul Transporturilor
Infrastructura de Mediu (POS)
Ministerul Mediului si Padurilor
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSP)
Ministerul Muncii
Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit (POS)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Dezvoltare Regională (POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
PO Asistentă Tehnică
Ministerul Finantelor Publice
FONDUL DE COEZIUNE
AUTORITATEA MANAGERIALĂ – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Tipul Proiectului
Organizatie Intermediară
Infrastructura Transporturilor
Ministerul Transporturilor
Infrastructura Mediului
IMinisterul Mediului si Padurilor
AUTORITĂTI SPECIALIZATE ÎN PLĂTI
Ministerul Finantelor Publice
Fondul de Dezvoltare Regională Europeană
(ERDF)
Fondul Social European (ESF)
Fondul de Coeziune (CF)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Orientarea Agriculturii Europene si fondul
Agentia
de
Plăti
si
Interventii
pentru Pentru Persoane Împuternicite – sectiunea
Agricultură,Industria Alimentară si Dezvoltarea „Orientare” Instrumentul Financiar pentru
Rurală
Orientarea în Domeniului Pescuitului
POS – Program Operational Sectorial
POR – Program Operational Regional
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Cadru Legal

Acest capitol oferă o viziune de ansamblu asupra cadrului legal relevant cu scopul stabilirii si
implementării măsurilor incluse în MP. Legislatia care trebuie să se ia în considerare include normele
europene si nationale, referitoare la următoarele aspecte:









· Normele europene din sectorul apa
· Legislatia europeană referitoare la fondurile de finantare
· Normele administrative generale (incluzând achizitia publică)
· Norme referitoare la managementul achizitiilor
· Lucrări de constructie
· Norme specifice referitoare la serviciile de apă / apă uzată
· Legislatia mediului (în principiu referitoare la apă/ apa uzată)
· Norme specific

2.6.3.1 Legislatia europeana
2.6.3.1.1

Legislatia europeana legată de mediu

Următorul tabel contine o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene din sectorul mediului
înconjurător:
Tabel 11 Legislatia europeană – mediu
1
2
3
4

Directiva Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie 1985, referitoare la evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului
Directiva 97/11/EC. de corectare a Directivei Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie
1985, referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului
Directiva 2003/35/EC, asigurând participarea publică cu privire la stabilirea anumitor planuri
si programe legate de mediu
Directiva 2001/42/EC. referitoare la impunerea efectelor anumitor planuri si programe asupra
mediului

2.6.3.1.2

Legislatia europeana legată de calitatea apei

Următorul tabel oferă o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene privitoare la calitatea
apei:
Tabel 12 Legislatia europeană – calitatea apei
1
2
3
4
5
6
7

8

Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul actiunii comunitare în domeniul politicii apei
Directiva 75/440/EEC, privind calitatea necesară apei de suprafată, cu scopul captării apei
potabile în Statele Membre
Directiva 76/160/EEC, privind calitatea apei pentru spălare
Directiva 79/869/EEC, privind metodele de măsurarea si frecventele esantionării si analizelor
apei de suprafată, cu scopul captării apei potabile în Statele Membre
Directiva 91/271/EEC, privind tratarea urbană a apei uzate, modificată prin Directiva
98/15/EC
Directiva 98/83/EC, referitoare la calitatea apei pentru consumul uman
Directiva 86/278/EEC, referitoare la protectia mediului si în special a solului, atunci când
reziduurile lichidedin sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură, modificată prin
Directiva 91/692/EC siNorma 807/2003
Directiva 2006/11/EC referitoare la poluarea cauzată de anumite substante periculoase,
eliminate în mediul acvatic al Comunitătii
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Legislatia europeana privitoare la finantare

Următorul tabel oferă o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene privitoare la finantare:
Tabel 13 Legislatia europeană – finantare
1

2

NORMA CONSILIULUI (EC) Nr. 1083/2006, de la data de 11 iulie 2006, prin care se prezintă
prevederile generale pentru Fondul Regional European de Dezvoltare, Fondul Social
European si Fondul de Coeziune si abrogând Norma (EC) Nr. 1260/1999
NORMA COMISIEI (EC) Nr. 1828/2006, de la data de 8 decembrie 2006

2.6.3.2 Legislatia natională
Următoarele tabele contin o viziune de ansamblu asupra legislatiei nationale din România, cu
privire la legislatia administrativă generală:

2.6.3.2.1

Reglementări administrative generale

Tabel 14 Legislatia natională – reglementări administrative generale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Codul civil
Legea concurentei nr. 21/1996
OUG nr. 117/2006 pentru procedurile nationale referitoare la asistenta publică
Legea nr. 31/1990 a companiilor, modificată prin Legea nr. 441/2006
Codul comercial
OG nr. 21/1992, pentru protectia consumatorului
Legea nr. 215/2001 pentru administratia publică locală
Legea nr. 213/1998 pentru proprietatea publică
OUG nr. 34/2006 pentru achizitionarea publică a bunurilor, serviciilor si lucrărilor, modificată
prin Legea nr. 337/2006, OG Nr. 925/2006, MO nr. 155/2006 si OG nr. 71/2007
OUG nr. 54/2006 pentru contractele de concesiune a activelor publice, modificată prin Legea
nr.22/2007 si OG nr. 168/2007
OUG nr. 198/2005 pentru stabilirea, sustinerea si utilizarea fondurilor MRD pentru proiecte de
dezvoltare a infrastructurii companiilor de utilităti publice
OG nr. 64/2001 pentru utilizarea profiturilor companiilor nationale, companiilor detinute de stat
si companiilor publice
OG nr. 15/1995 pentru contractul de Împrumut între România si EBRD, cu scopul finantării
proiectului MUDP

Tabel 15 Legislatia natională – managementul activelor
1
2
3
4

OG nr. 112/2000 pentru normarea procesului de declasare si anulare a activelor de pe
domeniul public
OG nr. 1179/2002 referitoare la andosarea structurii totale estimate si a metodologiei, pentru
efectuarea estimării totale pentru lucrările de investitii
OG nr. 2139/2004 asupra andosării Catalogului referitor la clasificarea activelor si la durata de
functionare a acestora
OG nr.105/2007 asupra valorii admise a activelor
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Tabel 16 Legislatia natională referitoare la lucrările de constructie
1
2
3
4

OG nr. 273/1994 asupra andorsării normei referitoare la preluarea lucrărilor de constructie
Legea nr. 10/1995 asupra calitătii lucrărilor civile, modificată prin OG nr. 498/2001 si Legea
nr.587/2002
OG nr. 766/1997 asupra andosării diferitelor norme referitoare la calitatea lucrărilor civile
GD nr. 1072/2003 asupra notificării de către Inspectia de Stat a Lucrărilor Civile ale
materialului de referintă al investitiilor finantate din fondurile publice
2.6.3.2.2

Reglementări specifice ale sectorului de apă/ape uzate

Tabel 17 Legislatia natională – norme specifice a sectorului (apă/apă uzată)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Legea nr. 51/2006 asupra utilitătilor publice
Legea nr. 241/2006 referitoare la serviciile publice de apă de apă uzată
OM nr. 88/2007 asupra aprobării normei cadrului principal, în scopul serviciilor de apă si apă
uzată
OM 89/2007 asupra aprobării documentelor de posesiune a cadrului principal în scopul
serviciilor de apă si apă uzată
MO 90/2007 asupra aprobării contractului de concesiune a cadrului principal, în scopul
serviciilor de apă si apă uzată
OUG 53/2006 asupra aprobării contractului de finantare între România si EBRD, în scopul
finantării programului de dezvoltare a infrastructurii în orase de dimensiuni mici si medii
(SAMTID)
OM 140/2003 asupra aprobării Normei referitoare la licentierea companiilor utilitare publice
OM 65/2007 asupra aprobării Metodologiei pentru stabilirea si adaptarea tarifelor pentru
servicii de apă si apă uzată
Legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile
Legea 311/2004 pentru modificarea Legii 458/2002 asupra calitătii apei potabile

2.6.3.2.3

Reglementări legate de mediu

Tabel 18 Legislatia natională – norme specifice privind mediul
1
2
3

4
5
6

7
8

Legea apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004, Legea 112/2006, OUG 12/2007 si OG
948/1999
OG.352/2005 de modificare a OG 188/2002 pentru aprobarea normelor legate de conditiile de
deversare a apei reziduale în mediul acvatic
OG 974/2004, de aprobare a Normelor de supervizare, inspectie sanitară si monitorizare a
calitătii apei potabile si Procedura de Autorizare Sanitară pentru utilizarea si furnizarea apei
potabile
Legea 265/2006 de modificare a OUG 195/2005, referitoare la protectia mediului
OG 472/2000 referitoare la anumite măsuri pentru calitatea apei din mediu
OG 100/2002 de aprobare a Normelor de Calitate pentru apa de suprafată, destinată pentru
captarea apei potabile si Normele referitoare la metodele de măsurare a frecventei de
prelevare de mostre si analiză a apelor de suprafată pentru captarea apei potabile, modificată
de OG 662/2005 si OG 567/2006
OG 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de evaluare a mediului a anumitor planuri si
programe
OM 117/2006 referitoare la aprobarea Manualului privind implementarea evaluării impactului
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asupra mediului pentru planuri si programe
OG 1213/2006 legat de procedura cadrului pentru evaluarea impactului asupra mediului în
anumite proiecte publice si private
OM 863/2002 pentru aprobarea liniilor directoare de metodologie care urmează a fi aplicate la
emiterea cadrului principal pentru evaluarea impactului asupra mediului
OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si
emiterea acordului de mediu modificat si completat prin OM 210/2004 si OM 1037/2005
OG 930/2005 asupra aprobării Normelor speciale referitoare la tipul si dimensiunea zonelor
sanitare si hidrogeologice protejate
OM184/1997 pentru aprobarea Procedurii de elaborare a auditurilor asupra mediului
OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permiselor de mediu
OM 1097/1997 pentru aprobarea normelor tehnice NTPA - 003/1997, NTPA - 004/1997,
NTPA -005/1997
OM 661/2006 pentru aprobarea continutului normativului documentatiei tehnice pentru
emiterea permiselor si licentelor de management al apei, prin care se abrogă OM 277/1997
OM 662/2006 asupra aprobării Procedurilor si competentelor în vederea emiterii permiselor si
licentelor de management al apei
OM MMP/MAFRD Nr. 344/708/2004 asupra aprobării Normelor Tehnice referitoare la
protectia mediului si în particular a solului, în cazul în care reziduurile lichide din sistemul de
canalizare sunt utilizate în agricultură
OG 210/2007 pentru modificarea anumitor acte normative, care transpun comunitatea apei
însectorul de protectie a mediului
OM 27/2007 pentru modificarea anumitor ordonante care transpun comunitatea apei în
sectorul de protectie a mediului
OG 564/2006 referitoare la cadrul participării publice la elaborarea planurilor si programelor
de mediu
OM1325/2006 referitoare la participarea publică, prin intermediul reprezentantilor acestora, la
elaborarea planurilor, programelor, politicilor si legislatiei legate de mediu
OUG152/2005 referitoare la prevenirea poluării si controlul integrat, aprobate si modificate
prin Legea 84/2006.
OG 459/2002 pentru aprobarea normelor privind calitatea apelor pentru spălat

2.6.3.2.4

Norme specifice

Tabel 19 Legislatia natională – norme specifice
1
2
3
4
5

NTPA 001 – privind limitele de încărcare cu agenti poluanti proveniti din apa uzată industrială
si de uz casnic deversată în colectoarele naturale
NTPA 002 – referitoare la conditiile de deversare a apelor uzate în retelele de canalizare si la
statiile de epurare
NTPA 011 – norme tehnice referitoare la colectarea, tratarea si deversarea apei reziduale
NTPA 013 – Conditii privind calitatea resurselor de apă de suprafată, utilizate pentru
producerea apei potabile
NTPA 014 – referitoare la metodele de analiză si frecventa prelevării de mostre pentru
parametrii stability în NTPA 013
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2.6.3.3 Armonizarea legislatiei nationale cu Legislatia UE (Tratatul de Aderare)
Majoritatea Directivelor UE sunt transpuse în legislatia română. Corespondenta dintre legislatii
este exprimată în următoarele tabele:

Tabel 20 – Armonizarea legislatiei Nationale cu Legislatia UE
LEGISLATIA MEDIULUI

Directiva Consiliului 85/337/EEC de la data
de 27 iunie 1985, asupra evaluării efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, corectată prin Directiva 97/11/EC
si modificată prin Directiva 2003/35/EC

Directiva 2001/42/EC asupra evaluării
efectelor anumitor planuri si programe
asupra mediului

OG1213/2006 asupra stabilirii procedurii cadru pentru
evaluarea impactului asupra mediului în anumite
proiecte publice si private
OM 860/2002 asupra aprobării procedurii pentru
evaluarea impactului asupra mediului si emiterea
acordului de mediu
OM 863/2002 pentru aprobarea liniilor directoare
metodologice în vederea aplicării lor asupra procedurii
cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului
OG 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de
evaluare a mediului anumitor planuri si programe
OM 117/2006 referitor la aprobarea Manualului privind
implementarea evaluării impactului asupra mediului
pentru planuri si programe

CALITATEA APEI

Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul
principal pentru actiunea comunitătii în
domeniul politicii apei

Directiva 76/160/EEC privind calitatea apei
pentru spălat

Directiva
79/869/EEC
referitoare
la
metodele demăsurare si frecventele de
prelevare a mostrelor sianaliza apei de
suprafată pentru captarea apei potabile în
Statele Membre

Directiva
91/271/EEC
referitoare
la
tratarea apeireziduale urbane, modificată
de Directiva 98/15/EC

Legea
Apelor 107/1996, modificată prin Legea
310/2004,
Legea112/2006,
OUG12/2007
si
OG948/1999
OGD 472/2000 privitor la anumite măsuri pentru
calitatea apei si mediului
OM 662/2006 asupra aprobării Procedurilor si
competentelor pentru emiterea permiselor si licentelor
de management al apei
OM 661/2006 asupra aprobării continutului Normativei
documentatiei tehnice pentru emiterea permiselor si
licentelor de management al apei
OG 459/2002 de aprobare a normelor privind calitatea
apei de spălat
OG 100/2002 de aprobare Normele privind Calitatea
pentru apele de suprafată, cu scopul captării apei
potabile si Normele referitoare la metodele de
măsurare, frecventele de prelevare a mostrelor si
analiza apelor de suprafată, cu scopul captării apei
potabile, modificată prin OG 662/2005 si OG
567/2006
OG 210/2007 de modificare a anumitor acte
normative care transpun aquis-ul comunitar în
sectorul de protectie a mediului
OG 352/2005 de modificare a OG188/2002 pentru
aprobarea normelor privitoare la conditiile de
deversare a apei reziduale în mediul acvatic
OM 662/2006 asupra Procedurilor de aprobare si
competentelor în vederea emiterii permiselor si
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LEGISLATIA MEDIULUI

Directiva 98/83/EC asupra calitătii apei de
consum uman

Directiva 86/278/EEC asupra protectiei
mediului, si în special a solului, atunci când
reziduurile lichide din sistemul de
canalizare sunt utilizate în agricultură,
modificată prin Directiva 91/692/EC si
Norma 807/2003
Directiva
2006/11/EC
referitoare
la
poluarea cauzată de anumite substante
periculoase deversate în mediul acvatic al
Comunitătii

licentelor de management al apei
OG 210/2007 pentru modificarea anumitor acte
normative care transpun aquis-ul comunitar în
sectorul de protectie a mediului
OM MMP/MAFRD nr. 344/708/2004 asupra aprobării
Normelor Tehnice referitoare la protectia mediului si în
particular a solului, în cazul în care reziduurile lichide
din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură
OM 661/2006 asupra aprobării continutului Normativei
documentatiei tehnice pentru emiterea permiselor si
licentelor de management al apei
Legea nr. 458/2002 asupra calitătii apei potabile,
modificată prin Legea nr. 311/2004
OG 974/2004 de aprobare a Normelor pentru
supravegherea, inspectia sanitară si monitorizarea
calitătii apei potabile si Procedura de Autorizare
Sanitară pentru utilizarea si suportul apei potabile
OG 930/2005 referitoare la aprobarea Normelor
speciale asupra tipului si dimensiunii ariilor sanitare si
hidrogeologice protejate
OM MMP/MAFRD nr. 344/708/2004 asupra aprobării
Normelor Tehnice referitoare la protectia mediului si în
particular a solului, în cazul în care reziduurile lichide
din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură
OG.352/2005 de modificare a OG 188/2002 pentru
aprobarea normelor legate de conditiile de deversare
a apei reziduale în mediul acvatic
OG 210/2007 pentru modificarea anumitor acte
normative, care transpun comunitatea apei în sectorul
de protectie a mediului
OUG152/2005 referitoare la prevenirea poluării si
controlul integrat, aprobate si modificate prin Legea
84/2006.
OM 661/2006 pentru aprobarea continutului
normativului documentatiei tehnice pentru emiterea
permiselor si licentelor de management al apei, prin
care se abrogă OM 277/1997
OM 662/2006 asupra aprobării Procedurilor si
competentelor în vederea emiterii permiselor si
licentelor de management al apei

2.6.3.4 Tratate si Conventii Internationale
România a semnat si a adoptat o serie de conventii si acorduri internationale cu un posibil impact
asupra implementării prezentului Master Plan.
In tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante conventii si contracte:
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Tabel 21 – Tratate si conventii internationale
Conventie/contract

Adoptate

I. Contracte multilaterale
Conventia asupra controlului transportului transfrontalier a deseurilor
periculoase si eliminării acestora.
Conventia asupra prezervării naturii sălbatice si habitatelor naturale
din Europa
Conventia evaluării impactului asupra mediului în contextul
transfrontalier
Conventia asupra protectiei Mării Negre împotriva poluării
Conventia referitoare la protectia si utilizarea cursurilor de apă
transfrontalieră si a lacurilor internationale
Conventia asupra cooperării pentru protejarea si utilizarea
sustenabilă a fluviului Dunărea
Protocol referitor la apă si sănătate pentru Conventia privitoare la
protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere si a lacurilor
internationale
RAMSAR, Conventia asupra zonelor umede, de importantă
internatională
II. Contracte bilaterale
Acord între Guvernul României si Guvernul Ucrainei asupra
cooperării în domeniul apelor transfrontaliere
Acord de cooperare între Ministerul Mediului din România si
Departamentul de Protectie a Mediului din Republica Moldova în
vederea protectiei mediului si domeniul de utilizare a resurselor
naturale sustinute
Acord între Guvernul României si Guvernul Ungariei asupra
colaborării în vederea protectiei apelor transfrontiere si utilizării
sustinute
Acord de cooperare între Guvernul României si Guvernul Ungariei în
vederea colaborării în domeniul protectiei mediului
III. Conventii si acorduri semnate de România
Acordul de cooperare între MMP din România si Departamentul de
Protectie a Mediului din Republica
Moldova în vederea protectiei mediului si domeniul utilizării
resurselor naturale sustinute
Conventia asupra efectelor transfrontaliere asupra accidentelor
industriale

2.6.4

Basel, 1989
Berna, 19.09.1979
Espoo, 25.02.1991
Bucuresti, 21.04.1992
Helsinki, 17.03.1992
Sofia, 29.06.1994
Londra, 17.06.1999
Ramsar, 02 02.1971

Galati, 30.09.1997

Bucuresti, 1996

Budapesta, 15 septembrie
2003
Bucuresti, 25.05.1997

Bucuresti, 1996

Helsinki, 17.03.1992

Institutii de mediu

2.6.4.1 Politica de protectie a mediului
Politica de protectie a mediului are următoarele obiective:


Pe termen scurt si mediu – minimizarea impactului negativ asupra mediului, în ceea ce priveste
toate activitătile efectuate într-o manieră eficientă, din punct de vedere economic;
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Pe termen lung – atingerea standardelor de performantă la nivelul cerintelor internationale de
protectie a mediului.
Conformarea tuturor unitătilor si întreprinderilor cu legislatia în vigoare.
Cresterea protectiei mediului, ameliorarea cadrului organizanional al activitătilor de protectie a
mediului.
Prevenirea si combaterea poluării apei, solului si aerului, prin mijloace organizationale si
modificări tehnologice.
Obtinerea unui sistem de monitorizare a indicatorilor mediului.
Dezvoltarea programelor de protectie a florei si faunei.
Managementul deseurilor.
Instruirea si avansarea continuă a personalului din domeniul protectiei mediului.
Promovarea actiunilor internationale de cooperare cu privire la proiectele de finantare, prin
utilizarea instrumentelor stabilite prin Protocolul de la Kyoto.

2.6.4.2 Structura Institutională
Ministerul Mediului şi Pădurilor, actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor Climatice, este
organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1635/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
Conform structurii organizationale Ministerul Mediului si Padurilor are următoarele unități în
subordine:




Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
Garda Națională de Mediu

Pentru a-si atinge obiectivele de activitate, Ministerul Mediului si Padurilor poate exercita următoarele
functii:








funcţia de strategie prin care se asigură, în conformitate cu politica Guvernului, strategia de
dezvoltare si strategia din domeniul mediului si managementului apelor;
funcţia de reglementare şi avizare;
funcţia de reprezentare prin care se asigură reprezentarea internă si externă în sfera sa de
competentă;
funcţia de autoritate de stat în domeniile sale de activitate prin care se asigură respectarea si
conformitatea cu normele legale, referitoare la organizarea si functionarea institutiilor care îsi
îndeplinesc activitătile respective, si care se află în subordinea sa sau sub autoritatea ori
coordonarea sa;
funcţia de administrare prin care se asigură managementul proprietătii publice si private a
Statului, ca si managementul serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de
activitate;
funcţia de implementare şi coordonare a asistenţei financiare neramburasabile acordate
României de Uniunea Europeană în domeniul mediului şi pădurilor şi a programelor finanţate din
fonduri comunitare, naţionale, precum şi de gestionare a creditelor externe, altele decât cele
comunitare, în domeniile sale de activitate.
2.6.4.2.1

Agentia Natională de Protectie a Mediului (ANPM) (în subordinea
Ministerului Mediului si Padurilor);

ANPM a fost stabilit ca organ specializat al autoritătii centrale, publice pentru protectia mediului,
cu functie de acordare a asistentei tehnice si stiintifice si de sprijinire a institutiilor de protectie a mediului
(în special Ministerul) si de asigurare a coordonării tehnice, locale si regionale a autoritătilor de protectie
teritorială a mediului, asigurând, de asemenea, procesul general de formare
Principalele responsabilităti ale ANPM:



Coordonează sistemul national de monitorizare si integrare a factorilor si elementelor de mediu;
Oferă o bază stiintifică si tehnică pentru politicile, strategiile si planurile de actiune din domeniul
protectiei mediului;
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Asistă ARPM în procesul de autorizare a activitătilor sale, conform dispozitiilor Ordonantei
Guvernamentale de Urgentă nr. 34/2002 asupra prevenirii, reducerii si controlului integrat al
poluării.
2.6.4.2.2

Agentii Regionale de Protectie a Mediului (ARPM)

ARPM au fost create pentru a conduce si a sprijini pregătirea si implementarea politicilor
regionale de dezvoltare din punctul de vedere al mediului, în scopul obtinerii planificării mediului la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, pentru a emite documente normative în domeniul protectiei mediului si
pentru a oferi asistentă si instruire profesională, a revizui si a conduce proiectele de protectie a mediului
si programele finantate din fondurile interne si externe.
Principalele responsabilităti ale ARPM sunt următoarele:






pregătirea si implementarea politicilor regionale de protectie a mediului;
planificarea mediului;
asistentă tehnică profesională si servicii de laborator;
activităti de reglementare;
cooperarea cu alte autorităti publice de protectie a mediului si cu alte autorităti si institutii publice,
precum si cu societatea civilă.
2.6.4.2.3

Agentii Locale de Protectie a Mediului (ALPM)

În conformitate cu Legea de Protectie a Mediului, ALPM sunt autorităti teritoriale de protectie a
mediului, servicii publice descentralizate ale autoritătii publice centrale, responsabile cu protectia mediului
în România.
Conform organigramei, agentia are următoarele departamente:









aprobări, autorizatii, permise;
monitorizarea integrată a componentei mediului, controlul de conformitate;
managementul deseurilor si substantelor chimice periculoase;
protectia naturii si zone de protectie;
audit;
financiar-contabil, administrativ;
legal si resurse umane;
Implementarea legilor, fondurile comunitătii, proiecte internationale si relatii publice.
2.6.4.2.4

Administratia
Ministerului)

Rezervatiei

Biosferei

„Delta

Dunării”

(în

subordinea

Este un serviciu descentralizat al Ministerului Mediului si reprezintă ministerul in teritoriul
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

2.6.4.2.5

Administratia Natională “Apele Române”(în subordinea Ministerului)

Administratia Natională a “Apelor Române” – institutie sub patronajul statului, de interes national,
este persoană juridică română în subordinea Ministerului Mediului si Pădurilor functionând cu autonomie
economică, de management si financiară.
Administratia Natională a “Apelor Române” administrează apele din domeniul public al statului şi
infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. Are în administrare:
•
•
•
•
•
•

78.905 km cursuri de apă,
295.6 mii ha suprafaţă de teren cu ape,
270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14.5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare
nepermanentă,
7.100 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole,
6.600 km regularizări de râuri şi 1.320 km apărări şi consolidări de maluri,
157 canale de aducţiune,
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59 staţii de pompare a apei,
122 lacuri naturale.

Are următoarele atribuţii principale: gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi
subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării; administrarea, exploatarea şi întreţinerea
infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, aflată în administrarea sa; administrarea,
exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor; apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de
gospodărire a apelor; elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor
hidrografice; îndeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin acordurilor şi convenţiile
internaţionale din domeniul apelor; implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.
Administratia Bazinala de Apa Mureş este institutie publică de interes national cu personalitate
juridica, subordonata Administratiei Nationale “Apele Romane “, care a fost infiintata prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.107/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr.404/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare ( OUG nr.73/2005, OUG 107/2002, Legea 400/2005 ).
Administratia Bazinala de Apa Mureş este organizată la nivelul bazinului hidrografic Mureş,
functionează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, având ca obiect de activitate
cunoaşterea resurselor de apa, protectia acestora împotriva epuizării si degradarii, punerea în valoare şi
utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, administrarea şi exploatarea
infrastructurii sistemului national de gospodărire a apelor, precum şi implementarea prevederilor
legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de
apa. Sediul A.B.A. Mureş este in Tg.Mureş, Str. Koteles Samuel nr. 33, jud. Mureş.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mureş, reprezintă
autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă,
pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş în judeţele Alba şi Cluj, având următoarele atribuţii principale:
•
•
•
•
•
•
•

monitorizarea hidrologică şi de calitate a resurselor de apă;
administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei proprii armonizate cu
directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor;
asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de gospodărire a apelor;
gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor
naturale şi fondul de date din domeniu;
reglementarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau care au legătură
cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie;
avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi
a poluărilor accidentale.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba este organizat să funcţioneze cu două subunităţi teritoriale
după cum urmează: Sistemul Hidrotehnic Alba şi Sistemul Hidrotehnic Turda.

2.6.4.2.6

Organismul Intermediar POS Mediu Cluj-Napoca

Organismul Intermediar (OI) POS Mediu Cluj-Napoca funcţionează în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului precum şi a
altor acte normative aplicabile.
OI POS Mediu Cluj-Napoca este o unitate finanţată de la bugetul de stat, fără personalitate
juridică, cu structură funcţională distinctă, în subordinea Ministerului Mediului-Direcţia Generală pentru
Managementul Instrumentelor Structurale, care este Autoritatea de Management pentru POS Mediu.
OI POS Mediu Cluj-Napoca implementează POS Mediu la nivelul regiunii Nord Vest în
concordanţă cu recomandările Uniunii Europene cu reglementările, principiile şi politicile comunitare, cu
recomandările comitetelor de monitorizare. Asigură, la nivel regional, un sistem funcţional de colectare,
prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea POS Mediu.
Monitorizează utilizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea POS Mediu, la
nivelul Regiunii Nord Vest. Răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care
finanţează POS Mediu la nivel regional.
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OI POS Mediu Cluj-Napoca asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul
Uniunii Europene în derularea programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor
profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea programelor la nivel regional.
Obiectivul global al Programului Operaţional de Mediu este îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale
populaţiei şi a standardelor de mediu vizând, în principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu.
Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă;
ameliorarea calităţii solului; reducerea impactului negativ; protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural; reducerea riscului la dezastre naturale.

2.6.5

Operatorii de apă si canalizare

2.6.5.1 Fundamentul domeniului apei potabile si apelor uzate
2.6.5.1.1

Nivel Central

Infrastructura apelor din România a fost foarte săracă si nivelul scăzut continuu de finantare a
subminat starea activelor si nivelul serviciilor.
Pentru a redresa aceste deficiente, au fost necesare investitii considerabile în decurs de câtiva
ani, programul ISPA fiind principalul contribuabil, impreuna cu un număr de alte Institutii Finantatoare
Internationale (IFI) si donatori, precum Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca
Europeana de Investitii (EIB). Cea mai importantă restructurare a activelor fizice este doar o cale spre
obtinerea eficientă si prestarea satisfăcătoare de servicii legate de ape.
În orice caz, din 1990, doar 32 de municipalităti principale (cu peste 100,000 de locuitori fiecare)
au beneficiat de programele de investitii capitale pentru reabilitarea infrastructurilor de apă si apă uzată, ,
prin intermediul programelor denumite MUDP I, MUDP II si ISPA.
În aceste conditii, doar o mică minoritate din cele 276 de orase din România (la sfârsitul anului 2003)
au beneficiat de aceste programe. Aproximativ 230 au fost considerate orase de dimensiuni mici si medii,
nu au fost capabile să atragă finantarea din partea institutiilor financiare internationale, sau din partea
operatorilor privati. Din cauza lipsei de fonduri, aceste orase au realizat foarte putine investitii în ultimii
20 de ani pentru a-si mentine si a dezvolta infrastructura de apă si apă reziduală. În consecintă, starea
retelelor este precară; s-a desfăsurat un program finantat de UE, denumit SAMTID, pentru sustinere a
112 orase de dimensiuni mici si medii, cu scopul ameliorării infrastructurii respective. O parte dintre
principalele probleme legate de serviciile de apă din localitătile mai mici includ:








Întretinerea necorespunzătoare si servicii de operare;
Volumul mare de apă nefacturată, cauzat de pierderile din retea si nivelul scăzut de colectare a
plătilor de la consumatori;
Lipsa investitiilor pentru reabilitarea/extenderea infrastructurii apei/apei reziduale;
Lipsa personalului experimentat pentru promovarea, managementul si implementarea investitiilor
la scară largă;
Managementul ineficient al costurilor de functionare, întretinere si personal;
Rolul neclar si responsabilitătile institutiilor/autoritătilor implicate în managementul utilitătilor
publice;
Cadrul institutional necorespunzător:

În România, la sfarsitul anului 200, numarul localitatilor cu instalatii de apa potabila a fost de 2.173
din care 317 au fost municipii si orase. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile la
sfarsitul anului 2008 a fost de 56.809 km iar cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor a fost de
3
3
1.075 milioane m din care consumatorilor casnici a fost de 682 milioane m .
Până de curând, serviciile de apă si apă reziduală au fost cel mai mult operate prin utilităti municipale
(adeseori mici), rezultând servicii ineficiente, efectuate sub nivelul optim, fără acces la mijloace financiare
si având o capacitate tehnică si managerială limitate pentru dezvoltarea ulterioară a nivelului serviciilor.
Conform Capitolului 22 – Mediul din Tratatul de Aderare, României i s-a acordat o perioadă de
tranzitie pentru conformitatea cu cerintele UE, cu scopul recuperării pierderilor de apă din zona urbană,
tratării si deversării apelor uzate.
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Dezvoltarea institutională este crucială pentru atingerea obiectivelor nationale, ceea ce se poate
exprima după cum urmează:



Îmbunătătirea serviciilor de apă si realizarea progresului fată de auto-sustenabilitatea acelor
servicii, prin intermediul reorganizării, cu scopul maximizării eficientei costului, pe baza economiei
de scară.
Initierea si finalizarea prestării serviciilor pe bază regională, cu scopul de a respecta cerintele
Directivei Cadru de apă a UE, si în sprijinul fondurilor de coeziune UE, care vor constitui un
obiectiv pe plan regional.

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
(A.N.R.S.C.) prezinta urmatoarele structura si atributii:
•

este organizata si functioneaza ca institutie publica de interes national, cu personalitate
juridica, in temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.25/2007
privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2007
privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aflata in
subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

•

functioneaza pe baza Regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.671/2007, modificat si completat ulterior;

•

este autoritatea de reglementare competenta pentru urmatoarele servicii de utilitati publice:
alimentarea cu apa; canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si
evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica
in sistem centralizat, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare;
salubrizarea localitatilor; iluminatul public; administrarea domeniului public si privat al unitatilor
administrativ-teritoriale; transport public local, conform competentelor acordate prin legea
speciala;

•

exercita competentele si atributiile privind serviciile de utilitati publice din sfera sa de
reglementare, astfel cum sunt acestea stabilite prin Legea nr.51/2006;

•

elibereaza licente, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de
utilitati publice din sfera sa de reglementare si pentru piata acestor servicii si monitorizeaza
modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile acestor servicii;

•

emite avize de specialitate care stau la baza aprobarii stabilirii, ajustarii sau modificarii de
preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz.

2.6.5.1.2

Clasificare Institutională regionala - Asociaţia " Apa Văii Arieşului "

Prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică
investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. În urma
studiilor efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ- teritoriale rezultă că investiţiile financiare care
sunt necesare în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare depăşesc în mod considerabil
capacităţile finaciare ale acestora şi că, procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial în
vederea atingerii obiectivelor ambiţioase de investiţii.
În acest sens municipiile şi comunele din regiunea Turda – Câmpia Turzii au înfiinţat în data de
21.08.2007 o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) denumită: Asociaţia "Apa Văii Arieşului"
(AVA) cu sediul în Turda, Str. Bogata nr.1-3, in prezent in Turda, str. Axente Sever, nr. 2. Asociaţia este
constituită pe o durată nedeternimată si are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a zonei Turda-Câmpia Turzii şi furnizarea în
comun a serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea delegată, ce se va realiza în baza unui Contract de
Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, către operatorul comun unic: "S.C.COMPANIA DE APĂ
ARIEŞ S.A.".
Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:
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Comuna Călăraşi prin Consiliul Local al Comunei Călăraşi,
Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii,
Comuna Luna prin Consiliul Local al Comunei Luna,
Comuna Mihai-Viteazu prin Consiliul Local al Comunei Mihai-Viteazu,
Comuna Petreştii de Jos prin Consiliul Local al Comunei Petreştii de Jos,
Comuna Sănduleşti prin Consiliul Local al Comunei Sănduleşti,
Comuna Tritenii de Jos prin Consiliul Local al Comunei Tritenii de Jos,
Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda,
Comuna Viişoara prin Consiliul Local ala Comunei Viişoara.

In anul 2009 s-au asociat:
•
•
•

Comuna Ploscos prin Consiliul Local al Comunei Ploscos,
Comuna Ciurila prin Consiliul Local al Comunei Ciurila
Comuna Ceanu Mare prin Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor a fost încheiat în data de 21.09.2007 între Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului" şi Societatea Comercială "Compania de Apă Arieş".
Prin acest contract de delegare, societăţii comerciale i s-a concesionat întreaga activitate de gestiune a
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din zona asociaţiei. În urma semnării acestui
contract de delegare, Companiei de Apă Arieş i se acordă dreptul de acces, oricând, la toate terenurile
din interiorul ariei de competenţă teritorială a asociaţiei în subsolul cărora sau pe suprafaţa cărora sunt
situate instalaţii de producţie, transport sau distribuţie de apă potabilă şi de colectare, transport sau
tartare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate şi drepturile de trecere asociate instalaţiilor şi
necesare în vederea gestionării şi furnizării serviciilor de apă şi de canalizare. Pentru asociatii din 2009
s-au semnat contractele de delegare a gestiunii serviciilor.
Toate documentele relevante pentru ADI “Apa Văii Arieşului" sunt prezentate in Anexa 2.6.4.2.

2.6.5.2 Utilităti Locale
În general în domeniile apelor si apelor reziduale, există diferite institutii care operează în sistem.
Sunt diferite tipuri de entitati institutionale care operează în sistem:






Companii Comerciale Publice;
Companii Comerciale Private,
Judetene Multifunctionale sau Regii locale;
Companiile comerciale publice, locale, cu activităti multiple;
Departamente publice pe langa Consiliu Judetean sau Local.

In regiunea Turda-Campia Turzii procesul regionalizării a implicat formarea unui singur operator la
nivelul regional; prin comasarea a doua companii de utilitati locale aferente municipiului Turda si Campia
Turzii. Operatorul rezultat, S.C. Compania de Apa “Ariesul” S.A. functioneaza ca furnizor al serviciilor de
apă potabilă si apă uzată in Regiunea Turda – Campia Turzii, aria de proiect.
ANALIZA INSTITUTIONALA
Acest capitol contine o scurta analiza a cadrului institutional actual referitor la administratiile
locale, dar si la serviciile de apa potabila si epurare apa uzata furnizate in Regiunea de Proiect Turda –
Campia Turzii, din judetul Cluj.
Analiza urmareste a asigura ca acest cadru institutional este adecvat pentru implementareea fara
probleme a proiectului si pentru operarea adecvata a infrastructurii care urmeaza a fi construita cu
sprijinul fondurilor UE. Acolo unde nu au avut inca loc, se cere a fi identificate nevoile pentru viitoare
reforme si formare de capacitati si a fi propuse solutii pentru administratia sistemelor viitoare (organizare,
nevoia de forta de munca, nevoia de echipament, cererea de O&M, etc.).
Cadrul legal privind serviciile de apa si apa uzata a fost considerabil imbunatatit in ultimii ani.
Legislatia primara si secundara au fost adoptate pentru facilitarea implementarii programului POS Mediu
in sector. Atingerea obiectivelor POS este obtinuta prin conceptul de regionalizare.
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Elementele institutionale cheie ale acestui proces sunt Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
(ADI), Operatorul Regional (ROC) si Contractul de delegare.

Cadrul legislativ roman relevant
Legislatia romana aferenta cadrului institutional si legal pentru implementarea POS Mediu in
sectorul de apa si apa uzata este urmatoarea:
Legislatie primara
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata dupa primele amendamente aduse de
Legea nr. 286/2006;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si statutul sau legal;
Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrata in vigoare pe 21 Martie 2007);
Legea nr. 241/2006 privind serviciile de apa si apa potabila (intrata in vigoare pe 21 Martie 2007);
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Legislatie secundara
Reglementarile-cadru privind serviciile de apa si apa uzata, aprobate prin Ordinul Presedintelui
ANRSC nr. 88/2007;
Termenii de Referinta pentru serviciile de apa si apa uzata, aprobati de Ordinul Presedintelui
ANRSC nr. 88/2007;
Contractul cadru pentru furnizarea serviciilor de apa si apa uzata, aprobat de Ordinul Presedintelui
ANRSC nr. 88/2007;
In prezent nu au fost adoptate proceduri aplicabile privind delegarea managementului serviciilor de
apa si apa uzata.
Principalele elemente institutionale
Unul din obiectivele specifice pentru POS Mediu este imbunatatirea calitatii si accesului la
infrastructura de apa si apa uzata, prin furnizarea de servicii de alimentare cu apa si apa uzata in
conformitate cu practicile si politica UE, in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si prin dezvoltarea
unor structuri de management al serviciilor de apa si apa uzata regionalizate eficiente.
Axa Prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” din Programul POS
Mediu stabileste urmatoarele obiective:
•
•
•
•
•

Furnizarea unor servicii adecvate de apa si apa uzata, la tarife accesibile;
Furnizarea unei calitati adecvate a apei uzate in toate aglomerarile urbane;
Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;
Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului rezultat la statiile de epurare (SE);
Crearea unor structuri inovatoare si eficiente de gospodarire a apei.

Astfel, obiectivul general al actualului proces de dezvoltare este crearea unui cadru institutional si
legal puternic si sustenabil care sa asigure:
•
•

structura de implementare pe termen lung a investitiilor planificate in cadrul POS Mediu;
Capacitati adecvate de management pentru operarea statiilor existente si viitoare.

Atingerea acestor obiective se poate realiza printr-un proces de regionalizare, si anume
implementarea unui cadru institutional in zona inclusa in Proiect, potrivit pentru combinarea serviciilor de
alimentare cu apa si canalizare a apei uzate aferente zonelor de dezvoltare din regiunea respectiva, intrun proces comun de operare. Procesul de regionalizare reprezinta un element cheie in imbunatatirea
calitatii si eficientei infrastructurii locale de apa si serviciilor in vederea indeplinirii obiectivelor de mediu,
dar si in vederea asigurarii sustenabilitatii investitiilor, operatiunilor, unei strategii pe termen lung de
dezvoltare a sectorului de apa si a unei cresteri regionale echilibrate.

Elementele institutionale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt:
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Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Operatorul Regional (ROC)
Contractul de delegare

Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Unul din amendamentele aduse de Legea nr 286/2006 Legii nr 215/2001 privind Administratia
Publica Locala a fost definirea modalitatii de cooperare locala prin intermediul unor entitati legale numite
Asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara.

Conform Legii 215/2001, Asociatiile pentru Dezvoltare Intercomunitara reprezinta structuri de
cooperare cu personalitate juridica, organizate in temeiul dreptului privat (create in urma prevederilor
Ordonantei Guvernamentale nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile), avand statut de utilitate publica.
De asemenea, dupa efectuarea amendamentelor propuse asupra Legii 51/2006, ADI vor fi asimilate
autoritatilor publice conform art. 2, paragraful 1, litera d) din Legea privind litigiile administrative nr.
554/2004.
O ADI este infiintata de unitati administrativ-teritoriale (municipalitati si judete), conform Legilor
215/2001, 51/2005, 241/2006 si Ordonantei Guvernamentale 26/2000, pentru a realiza in colaborare
anumite proiecte de dezvoltare de interes zonal si regional sau pentru a furniza in comun anumite servicii
publice. Aceste unitati administrativ-teritoriale delega de asemenea si gestiunea serviciilor de apa si apa
uzata unui Operator Regional.
ADI este unicul interlocutor al Operatorului, ca organism unic pentru dezbatere si coordonare,
reprezentand interesele comune ale membrilor sai (municipalitatile) privind serviciul de apa si apa uzata,
in special in ceea ce priveste:
-

Strategia generala
Investitiile
Politica tarifara

In perspectiva acestor reglementari si pe baza autonomiei locale, autoritatile locale din fiecare unitate
administrativ – teritoriala, incluzand Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, isi mentin dreptul si
capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona problemele publice in numele si in beneficiul colectivelor
locale reprezentate. ADI exercita, in numele si pe seama membrilor sai, anumite competente si
prerogative, drepturi si obligatii, pe baza de procura, acordata de acesti membri Asociatiei prin statutul
sau.

Statutul ADI specifica in detaliu mai multe aspecte cheie, cum ar fi:
•
•
•
•

Obiectivele ADI, privind dezvoltarea serviciilor de apa si apa uzata si a infrastructurii aferente;
Limitele si conditiile stabilite prin procura acordata ADI de catre municipalitatile membre de a
exercita in numele si pe seama lor anumite prerogative legate de servicii si de procedurile de
votare;
Conditiile de aderare la ADI;
Conditiile restrictive de retragere din ADI;

Operatorul Regional (ROC)
Operatorul Regional este o companie comerciala, detinuta de toti sau de o parte din membrii ADI,
careia ii este delegata gestiunea serviciilor de apa si apa uzata, prin Contractul de delegare.
Procesul de regionalizare propus de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, fost Ministerul
Mediului si Padurilor si actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor Climatice, reprezinta un element
esential in vederea atingerii obiectivelor de investitii stabilite pentru modernizarea, extinderea, operarea si
intretinerea sectorului de apa si apa uzata, in vederea conformarii cu obiectivele pentru apa si apa uzata
stabilite pentru anii 2015 si 2018. Ministerul a initiat dezvoltarea unui cadru institutional si legal la nivel
judetean si regional, adecvat inlocuirii operatorilor existenti si regiilor autonome cu un operator unic, mai
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mare si mai eficient in furnizarea serviciilor, acumuland astfel suficienta credibilitate manageriala si
financiara pentru a aplica in vederea obtinerii finantarii UE prin intermediul Fondului de Coeziune.

Contractul de delegare
Contractul de delegare privind gestiunea serviciilor de apa si apa uzata este un contract incheiat
intre Operatorul Regional pe de o parte (ca operator) si ADI, in numele si pe seama municipalitatilor
membre (aceste municipalitati reprezinta, in mod colectiv, autoritatea concedenta). Este un contract unic
pentru intreaga zona a Proiectului, corespunzator zonei de competente teritoriale a tuturor unitatilor
administrativ-teritoriale care delega gestiunea serviciilor de apa si apa uzata Operatorului Regional.

Conform Legi no 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in cazul delegarii
gestiunii pentru furnizarea serviciilor, autoritatile locale de administratie publica transfera catre unul sau
mai multi operatori indatoririle si responsabilitatile privind furnizarea serviciilor utilitare publice precum si
managementul si operarea sistemelor aferente de alimentare cu apa si canalizare apa uzata, pe baza
unui contract de delegare a gestiunii, aprobat prin decizia autoritatii concedente.
Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, Contractul de Delegare este acordat direct
Operatorului Regional, prin aplicarea exceptiei la regula de ofertare, in conformitate cu Legea 241/2006.
Pentru acordarea directa a contractului de delegare trebuie de asemenea luate in considerare regulile
europene obligatorii pentru recursul la exceptia acordarii directe (asa numitele reguli “interne”).

Operatorul Regional ‘Apa Aries S.A.’
In septembrie 2006, membrii CUA au aprobat constituirea Apa Aries S.A., ca o companie
comerciala inregistrata in Turda la 3 ianuarie 2007 cu un capital de 1.121.460 RON furnizat de cele 7
autoritati locale asociate,membre ale CUA.
Operatorul Regional a fost inregistrat ca “S.C. COMPANIA DE APA ARIES S. A. “ la 3 ianuarie
2007. Capitalul Social de 1.121.470 RON este compus din urmatoarele parti initiale:
Actiunile in cadrul Operatorului Regional Apa Aries S.A.

Astfel, 100 % din capitalul social este detinut de consiliile locale ale celor doua municipalitati si de
cele sapte sate mentionate mai sus.
Ambii operatori anteriori au furnizat activele de baza (transferul activelor este deja incheiat) si
personalul calificat. Nivelul calificarii personalului formeaza o baza solida pentru pregatirea si
implementarea Operatorului Regional.
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Consiliul Director este format din 9 membri; Consiliile Locale ale municipiilor Turda si Campia
Turzii desemneaza 4 si respectiv 3 membri, un membru este desemnat de Consiliul Judetean si un alt
membru de catre comunitatea celor sapte commune mai mici.
Consiliul Director a desemnat Presedintele consiliului si l-a propus pentru pozitia de Manager general al
Apa Aries S. A.; el si-a preluat functia la 5 ianuarie 2007.
Incepand de pe 27 august 2007, noua ADI AVA a intrat in contractul de constituire al APA ARIES
S.A. Toate documentele relevante pentru Operatorul Regional sunt prezentate in Anexa 2.6.4.1.
Asa cum s-a mai prezentat anterior, conform politicii româneşti reflectată în POS Mediu,
atingerea obiectivelor pentru sectorul de apă şi canalizare este realizată printr-un proces de regionalizare,
adică punerea în aplicare a cadrului instituţional în Zona Proiectului, pentru a crea un sistem regional
public de operare, respectiv un ansamblu tehnologic, operaţional şi managerial realizat prin colectarea
mai multor ape locale şi sisteme de canalizare în scopul optimizării nivelului de servicii furnizate printr-un
proces de operare comun şi utlizarea resurselor şi instalaţiilor.
Regionalizarea este un element cheie în îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii costurilor pentru
infrastructura apei locale şi a serviciilor în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu asumate de România
în Tratatul de Aderare, dar şi asigurarea sustenabilităţii investiţiilor, operaţiilor, a unei strategii pe termen
lung de dezvoltare a sectorului de apă şi creşterea echilibrului regional.
Elementele cheie ale procesului de regionalizare sunt:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
Compania de Operare Regională (COR);
Contractul de Delegare
Relaţia dintre aceste elemente instituţionale este reglementată în Statutul ADI, Actul Constitutiv al
COR şi Managementul Contractului de Delegare. Raporturile sunt prezentate schematic în graficul de mai
jos.

Cadrul institutional actual al ariei proiectului
În prezent, toate elementele institutionale cheie mentionate mai sus sunt puse în aplicare si
functionale în aria proiectului:
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară este “APA VAII ARIESULUI”, care a fost înfiintată în
august 2007, prin semnarea Hotararii Consiliilor locale: Turda (127/13.08.2007), Campia Turzii
(73/20.08.2007), Calarasi (39/16.08.2007), Luna (28/16.08.2007), Mihai Viteazu (27/14.08.2007),
Petrestii de Jos (12/09.08.2007), Sandulesti (46/14.08.2007), Tritenii de Jos (40/16.08.2007), Viisoara
(42/13.08.2007) de participare la constituirea ADI.
Patrimoniul initial al Asociatiei este de 56.073 RON, constând din contributia în numerar a Consiliilor
Locale:
• Turda – cu un aport in numerar in valoare de 28.863 lei,
• Campia Turzii – cu un aport in numerar in valoare de 13.432,5 lei,
• Calarasi – cu un aport in numerar in valoare de 1.290,5 lei,
• Luna – cu un aport in numerar in valoare de 2.294 lei,
• Mihai Viteazu – cu un aport in numerar in valoare de 2.874,5 lei,
• Petrestii de Jos – cu un aport in numerar in valoare de 909.5 lei,
• Sandulesti – cu un aport in numerar in valoare de 946 lei,
• Tritenii de Jos – cu un aport in numerar in valoare de 2.540 lei,
• Viisoara – cu un aport in numerar in valoare de 2.923 lei.
Comunele Ciurila, Ploscos, Ceanu Mare au aderat la ADI in 2009 acoform Hotararilor de aderare ale
Consiuluilui Local Ciurila (3/12.02.2010), Ploscos (18/22.06.2009) si Ceanu Mare (57/22.10.2009), astfel
ADI APA VAII ARIESULUI a emis urmatoarele hotarari, fara marirea capitalului initial:
•
•
•

Hotararea nr 6/29.04.2009 pentru aprobarea primirii ca asociati a Consiliul Local Ciurila,
Hotararea nr 7/29.04.2009 pentru aprobarea primirii ca asociati a Consiliul Local Ploscos,
Hotararea nr 8/29.04.2009 pentru aprobarea primirii ca asociati a Consiliul Local Ceanu Mare

In urma aprobarii noilor asociati, Statutul ADI a fost modificat in ianuarie 2010, iar modificarea
Statutului a fost aprobat de catre asociatii fondatori, prin Hotararile Consiliilor Locale: Turda
(11/24.02.2010), Campia Turzii (27/25.02.2010), Calarasi (15/18.02.2010), Luna (7/12.02.2010), Mihai
Viteazu (9/10.02.2010), Petrestii de Jos (2/25.02.2010), Sandulesti (7/17.02.2010), Tritenii de Jos
(8/23.02.2010), Viisoara (7/26.02.2010).
Din analiza Statutului initial din 2007 si cel modificat in 2010 si Actului Constitutiv al ADI, rezultă că
ADI este o structură bine definită, constituită din organisme de management, administratie si control cu
competente si atributii care sunt stabilite expres de Statut, având capacitatea de a întelege si controla
viitoarele decizii generate de implementarea proiectelor de investitii, prin adoptarea de decizii corecte.
Actul Constitutiv ADI si Statutul Asociatiei îndeplinesc cerintele de POS Mediu privind înfiintarea
Asociatiei si cerintele minime ale Deciziei de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv
cadru si a statutului cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitare pentru servicii de utilitate publică.
Compania de Operare Regională este S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.
Operatorul Regional din Regiunea Turda Campia-Turzii, Judetul Cluj, este S.C. COMPANIA DE
APA ARIES S.A. Turda.
Autoritătile Locale din Regiune Judetul Cluj au decis sa formeze ROC prin urmatoarele Hotarâri ale
Consiliilor Locale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Decizia Consiliului Local Turda nr. 128 din 13 August 2007;
Decizia Consiliului Local Câmpia Turzii nr. 75 din 20 August 2007;
Decizia Consiliului Local al Comunei Călărasi nr. 40 din 16 August 2007;
Decizia Consiliului Local al Comunei Luna nr. 29 din 16 August 2007;
Decizia Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu nr. 28 din 14 August 2007;
Decizia Consiliului Local al Comunei Petresti de Jos nr. 13 din 09 August 2007
Decizia Consiliului Local al Comunei Săndulesti nr. 47 din 14 August 2007
Decizia Consiliului Local al Comunei Triteni de Jos nr. 38 din 16 August 2007
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Decizia Consiliului Local al Comunei Viisoara nr. 43 din 13 August 2007

Conform Conventiei privind participarea la capitalul social al ROC din 27 August 2007, structura
capitalului social a fost hotarâtă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiliul Local Turda: 28,863.0 RON reprezentând 51.47%;
Consiliul Local Câmpi Turzii 13,432.5 RON reprezentând 23.96%;
Consiliul Local al Comunei Călărasi 1,290.5 RON reprezentând 2.30%;
Consiliul Local al Comunei Luna 2,294.0 RON reprezentând 4.09%;;
Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu 2,874.5 RON reprezentând 5.13%;
Consiliul Local al Comunei Petresti de Jos 909.5 RON reprezentând 1.62%;
Consiliul Local al Comunei Săndulesti 946.0 RON reprezentând 1.69%;
Consiliul Local al Comunei Triteni de Jos 2,540.0 RON reprezentând 4.53%;
Consiliul Local al Comunei Viisoara 2,923.0 RON reprezentând 5.21%;

Principalele activităti ale S.C. Compania de Apă Aries S.A. sunt: furnizarea de apă potabilă si
colectarea si epurarea apelor uzate.
În ceea ce priveste activitatea de întretinere si reparatii, ROC a realizat o strategie pe termen scurt si
mediu. Majoritatea activitătilor de întretinere si reparatii este coordonată de la sediul central, acolo fiind
localizate si principalele echipamente.
Performantele ROC sunt măsurate prin indicatorii de performantă. Compania are un proces de
evaluare a indicatorilor de performanttă, considerând 2 nivele:
• Un nivel intern, care ia în considerare obiectivele pentru fiecare indicator de performantă;
• Un nivel extern, care utilizează exercitiul de benchmarking realizat în cadrul asistentei tehnice
FOPIP I.
Monitorizarea performantelor va fi asigurată prin monitorizarea Contractului de delegare de către
autoritătile de delegare.
In prezent, în conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 745/2007 privind aprobarea Regulamentului
de acordare a licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, S.C. COMPANIA DE APA
S.A., prin A.N.R.S.C. ordinul nr. 384/28.07.2008 a obtinut licenta clasa 2, cu nr. 0262/28.07.2008, valabila
pana la 28.07.2013.
Figură 15 Zona de operare existentă a companiei S.C. Compania de Apa Aries S.A
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Pentru a coordona, gestiona, monitoriza si evalua toate aspectele de pregătire si implementare a
proiectului, inclusiv procurarea de bunuri, lucrări si servicii, plăti, Operatorul a infiintat o Unitate de
Implementare a Proiectului (UIP) cu resurse adecvate si personal instruit, unitate care a fost largita pentru
implementarea proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda –
Campia Turzii, judetul Cluj, Romania”. Prin contractul de servicii Asistenta Tehnica pentru Managementul
Proiectului, Unitatea de implementare a Proiectului a fost instruita si i s-a acordat suport in Managementul
Proiectului.
In prezent, UIP are in componenta 14 persoane, cu urmatoarea structura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager UIP
Ofiter Nereguli
Ofiter Financiar
Contabil
Ofiter Publicitate
7 Coordonatori Contracte
Secretar / operator SEAP
Jurist

Elementele viitoarelor proiecte de investitii sunt de dimensiuni mari si complexe si probabil vor
necesita un personal suplimentar, experimenta, fata de cel de acum din UIP, eventual cu preluare si din
alte departamente.
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S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. TURDA
ORGANIGRAMA UIP - REVIZIA 04
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Contractul de Delegare a managementului serviciilor de alimentare cu apă si canalizare
Contractul de delegare de gestiune a fost încheiat si semnat pe data de 21.09.2007 si este valabil
o perioadă de 25 de ani de la data intrării în vigoare. Contractul de delegare a serviciilor este alcatuit
din urmatoarele componente principale:
1. Un acord principal
2. Trei seturi de “Conditii Speciale” cu privire la planul de investitii si indicatorii de calitate si
performanta:
-

Conditii Speciale - Partea comuna
Conditii Speciale – Partea de apa
Conditii Speciale – Partea de apa uzata.

Prin contractul de delegare de gestiune i se asigură companiei S.C. COMPANIA DE APA S.A de
către ADI “APA VAII ARIESULUI” dreptul exclusiv de a furniza alimentarea cu apă si serviciile de
canalizare în zona acoperită de unitătile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, concesionând
si activele publice din cadrul sistemelor de alimentare cu apă si canalizare.
Evaluarea capacitatii financiare
In general, evolutia recenta a rezultatelor financiare prezinta o tendinta pozitiva. Viitoarea
consolidare a Operatorului Regional va furniza baza necesara pentru o capacitate financiara
satisfacatoare.
Generarea de venit - Istoric
Date istorice privind generarea de venit sunt disponibile de la operatorii anteriori. In 2004, in
Turda, aproximativ 35.5 % din venit a rezultat din furnizarea de apa si 8.6 % din serviciile de apa
uzata, in timp ce veniturile din alte activitati au scazut semnificativ in ultimii 4 ani de la 75 % in 2002 la
55 % in 2005, in principiu ca un rezultat al scaderii activitatii si inchiderea finala a activitatii de
incalzire centralizata din judete in 2006.
In 2004 in Campia Turzii, aproximativ 31 % din venit a rezultat din furnizarea de apa si 13 %
din serviciile de apa uzata, in timp ce veniturile din alte activitati au scazut semnificativ in ultimii 4 ani
de la 68 % in 2002 si la 52% in 2005, in principiu ca un rezultat al scaderii activitatii si inchiderea
finala activitatii de incalzire centralizata din judete in 2006.
Activitatile de apa si apa uzata au fost mentinute pe profit in toti anii de analiza. Pierderea din
celelalte activitati a fost generata in principiu ca un rezultat al activitatii de incalzire.
Ratele de colectare s-au imbunatatit considerabil dupa separarea activitatilor de termoficare
de activitatile curente ale fostelor Regii. Cu toate acestea, creantele observate in prima jumatate a
anului 2007 prezentau inca un nivel ridicat, reprezentand 73 zile de facturare in Turda si peste 280
zile de facturare in Campia Turzii, in special din cauza unor motive istorice. Procedurile de facturare si
colectare a creantelor au continuat sa fie imbunatatite, impreuna cu procesul de implementare a unor
masuri eficiente de relatii cu publicul. Astfel, o sarcina importanta a Operatorului Regional este
atingerea si mentinerea unui nivel ridicat al ratelor de colectare, ceea ce va fi o sarcina dificila avand
in vedere majorarile tarifare planificate. Atat disponibilitatea (dorinta) de plata a consumatorilor, cat si
capacitatea acestora de a plati (in special in cazul gospodariilor cu venituri reduse) sunt probleme
care trebuie adresate in mod corespunzator. Majorarile tarifare pot cauza probleme de plata in cazul
gospodariilor cu un nivel redus al venitului, din anumite zone deservite de Operator.
Tinand cont de aceasta situatie, una din primele activitati indeplinite de APA ARIES a fost
implementarea unui sistem comun de facturare pentru intreaga zona deservita.

Incorporarea comunitatilor rurale
Imbunatatirea calitatii apei, a sistemelor de alimentare cu apa si de gestiune a apei uzate in
zonele rurale reprezinta o preocupare cheie a Guvernului Romaniei, in contextul imbunatatirii sanatatii
si reducerii nivelului saraciei. Cu toate acestea, in mod normal, capacitatea financiara si institutionala
a
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comunitatilor rurale este atat de limitata incat nu-si pot permite investitia respectiva, si nici nu au
capacitatea institutionala de a gestiona corespunzator serviciile respective sau de a asigura
sustenabilitatea investitiei.
Noul Operator Regional ‘Apa Aries S. A.’ este deja intr-o stransa comunicare cu satele
invecinate, si ca rezultat sapte din comunitatile rurale, care sunt deja membre ADI, au decis sa se
alature Operatorului Regional si detin actiuni ale noii companii. In paralel cu dezvoltarea infrastructurii
de apa a celor doua municipalitati (Turda si Campia Turzii), infrastructura de apa in comunele
membre ADI va fi de asemenea imbunatatita in cadrul urmatorului program finantat din POS Mediu II
si din alte surse.
Conform consideratiilor strategice ale Asociatiei Municipalitatilor si a managementului de varf,
Operatorul Regional va juca in continuare un rol activ in imbunatatirea calitatii apei brute, in tratarea
acesteia pana la obtinerea apei potabile de buna calitate, in imbunatatirea sistemului de alimentare cu
apa si in dezvoltarea unui concept pentru gestiunea apei uzate in toate localitatile din aria de operare.

Recomandari privind consolidarea institutionala
Au avut loc schimbari institutionale semnificative care au inclus formarea noilor entitati
responsabile pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. Asumarea
angajamentului unor asemenea schimbari institutionale necesita timp pentru atingerea unui nivel de
stabilitate in cadrul si intre organizatiile cheie, astfel incat rolurile si responsabilitatile sa evolueze
pana acolo incat sa permita operarea eficienta in cadrul noii abordari sectoriale.

2.6.6

Tarife curente

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului”, din data de
09.06.2011, in baza avizului ANRSC nr. 1025678 din data de 07.06.2011, a Statutului Asociatiei din
28.08.2007 art. 18, a Hotararii ADI nr. 11/08.02.2010 si in baza Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, art. 25.1 al Dispozitiilor special – partea
comuna, a hotarat ca incepand cu data de 1 iulie 2011, preţurile la apă potabilă şi tarifele la
canalizare practicate de Compania de Apă Arieş S.A. sunt următoarele (Anexa 2.6.4.1.7):
Tabel 22 Servicii si tarife
Preţ/tarif pentru populatie

Preţ/tarif restul utilizatorilor

Lei/mc

(fara TVA) Lei/mc

Apa potabila

3,16

2.55

Apa uzata

2,63

2,12

Serviciul

Sursa: SC CAA SA
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RESURSE DE APĂ
2.7.1

Generalităti

2.7.1.1 Reteaua hidrografică
Bazinul hidrografic al râului Mureş, situat în partea centrală şi de vest a României, este
cuprins între Carpaţii Orientali, Meridionali şi Apuseni, iar sectorul său inferior este amplasat în centrul
câmpiei Tisei.Izvoarele Mureşului se situează pe versantul de sud-vest al munţilor Hămaş, la o
altitudine de aproximativ 850 m. Râul Mureş, afluent al Tisei, îşi colectează principalele ape din lanţul
vulcanic al Carpaţilor Orientali, din Podişul Transilvaniei, din estul şi sudul Carpaţilor Apuseni şi din
versantul nordic al ramurii Carpaţilor meridionali de la vest de Olt. Cumpăna apelor bazinului
traversează mai multe unităţi şi subunităţi de relief cu caractere fizico - geografice specifice,
despărţindu-l de numeroase bazine hidrografice importante.
Bazinul hidrografic al Mureşului are o suprafaţă de aproximativ 29.500 km , iar râul Mureş are
2
o lungime totală de 749 km, din care pe teritoriul României 27.920 km şi respectiv 718 km lungime,
fiind în acest fel al treilea ca mărime între râurile şi bazinele hidrografice din România. Străbate
regiuni de munte (25%), de podiş (55%) si de câmpie (25%). Are o direcţie de curgere S-E, N-V, apoi
spre V, S-S-V, E-V pe tot parcursul sau. Formează un spectaculos defileu între Topliţa şi Deda lung
de 50 km şi lat de 100 - 80 m. Panta reliefului variază de la 2,7 ‰ în depresiunea Giurgeu, 20-25 ‰
în munţii vulcanici, 0,5 ‰ în podişul Transilvaniei, la 0,3‰ în câmpie.
2

Principalii afluenţi sunt: Comlod, Luduş, Arieş, Târnava, Ampoi, Sebeş, Cugir, Strei.
 Mureşul superior – ce cuprinde Depresiunea Giurgeului si Defileul Topliţa-Deda (110 km);
 Mureşul mijlociu – axat pe zona centrală a Podişului Transilvaniei, între Deda si Alba Iulia
(266 km);
 Culoarul Mureşului inferior – cuprins între Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului,
între Alba Iulia şi Lipova (225 km).
 Muresul inferior – din Câmpia de Vest, între Lipova şi Ungaria (graniţa), 117 km.
El străbate Câmpia Tisei de est, centrul Munţilor Bihor, Podişul Bistriţei Ardelene, Munţii Hăşmaş,
Munţii Harghita, Dealurile Odorheiului, Podişul Târnavelor, Munţii Cibin, Vestul Munţilor Lotru, Munţii
Sebeşului, Munţii Retezat, Munţii Godeanu, Munţii Ţarcului, Munţii Poiana Ruscă, Dealurile Lipovei,
Câmpia Tisei de Est.
Bilanţul hidrologic este variat. Luna cu debit maxim este aprilie, iar debitul cel mai redus este iarna.
Mureşul primeşte numeroşi afluenţi, dintre care, cei mai importanţi au suprafeţe de bazin de
2
100 – 1.900 km . Aceşti afluenţi sunt: Topliţa, Răstoliţa, Gurghiu, Arieş, Pârâul de Câmpie, Târnava,
Sebeş, Cugir, Râul 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.
Pe teritoriul judetului Cluj, bazinul hidrografic al raului Aries este compus din 36 de rauri cu o
2
lungime totala de aproximativ 500 km si o suprafata de 1,542 km . Densitatea medie a retelei
2
hidrografice este de 0,32 km/km . Raurile principale din bazinul hidrografic Aries sunt:




2

Raul Aries cu o lungime de 61 km si o suprafata de 1.005 km
2
Raul Lara cu o lungime de 48 km si o suprafata de 321 km
2
Raul Hasdate cu o lungime de 32 km si o suprafata de 213 km

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 afluenţi ai Arieşului sunt: Iara, Ocolisel, Soimul, Ierta, Hasdate, Micuş, Valea Racilor,
Paraul Florilor, Valea Larga, Tritul si Valea Lata. Debitul mediu multianual în seţiune de control Turda
3
este de 25,63 m /s.
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Un important acvifer freatic îl constituie conul de dejecţie terasat al Arieşului la ieşirea râului din
defileul Buru, începând cu zona Moldoveneşti-Corneşti, situându-se în zona cu debite exploatabile
mai mari de 5 l/s.
2.7.1.2 Ape de suprafată
Evaluarea calitătii apelor curgătoare de suprafată s-a realizat prin prelucrarea datelor analitice
primare obtinute lunar în sectiunile de supraveghere. Au fost luate în considerare două aspecte
principale:



Clasificarea calitătii sectiunilor de control conform OM 1146/2002 – Normativ privind
obiectivele de referintă pentru clasificarea apelor de suprafată;
Discretizarea râurilor în tronsoane cu apă de aceeasi clasă de calitate si cumularea lungimilor
tronsoanelor respective.

Calitatea apelor de suprafată s-a determinat pentru următoarele grupe de indicatori: regim de
oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micropoluanti anorganici si organici, încadrare globală.
Încadrarea sectiunilor de supraveghere în clase de calitate s-a făcut atât din punct de vedere a
indicatorilor fizico-chimici, cât si din punct de vedere biologic. În general, substantele organice
prezintă valori mai ridicate în perioada de vară si toamnă, acest fapt datorându-se în mare parte
precipitatiilor căzute în bazinul hidrografic al râului Mures, care antrenează prin scurgerile de
suprafată suspensii si materii organice. Depăsirile la indicatorii de fier total si mangan se datorează
fondului natural existent.
În 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. În luna octombrie 2010
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj a analizat calitatea apei de suprafata in 7 sectiuni.
2.7.1.3 Ape subterane
În ceea ce priveste calitatea apelor subterane la nivelul judetului nu se poate vorbi de o
poluare generală nefiind atins pragul critic. Apele se încadrează în limitele STAS 1342/91 privind
3
concentratia de nitrati, sub 45 mg/dm .
Ape subterane care nu corespund calitativ din punct de vedere potabil au fost identificate în
mai multe localităti, în special rurale, datorită poluării produsă de fosele septice, de activitătile
agro-zootehnice si de activitătile industriale.
Având în vedere această situatie, pentru prevenirea îmbolnăvirilor generate de consumul apei
din fântâni publice sau individuale, se recomandă realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apă si canalizare.

2.7.2

Ape de suprafată

2.7.2.1 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 costruita 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).
2.7.2.2 Calitatea apelor de suprafata
În luna octombrie 2010 Agentia Pentru Protectia Mediului Cluj a analizat calitatea apei de
suprafata a raului Hasdate in 2 sectiuni.
Raul Hasdate în sectiunea Cheile Turzii s-a încadrat în clasa I de calitate. Din grupa
indicatorilor salinitatii a fost analizat doar indicatorul reziduu filtrabil. Continutul de substante
prioritare/prioritar periculoase este corespunzator (Cu).
Insectiunea Priza Campia Turzii raul Hasdate s-a incadrat în 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.
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Râul Aries în sectiunea Canton Turda s-a încadrat în 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. În sectiunea Buru, râul Aries s-a încadrat în 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).
În sectiunea Luncani râul Aries s-a încadrat în clasa a II-a de calitate datorita depasirii
indicatorilor din grupa nutrienti (NO2, Ntotal). La grupa poluantilor toxici specifici de origine naturala sau analizat doar indicatorii Fe si Mn. Continutul de substante prioritare/prioritar periculoase este
necorespunzator (Ni, Cu).
Râul Iara în sectiunea Buru s-a încadrat în 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 în sectiunea Cheile Turenilor s-a încadrat în 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).

2.7.3

Ape subterane

2.7.3.1 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 Aplicatiei
pentru Fondul de Coeziune, prin POS Mediu I, 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.
2.7.3.1.1

Fronturile de captare prin puturi pentru Turda

Conform Studiului de Fezabilitate, orasul Turda este alimentat cu apa subterana din patru fronturi
de puturi: (Corneşti, Mihai Viteazul, Turda Veche si Varianta). Din acestea, doua functioneaza
continuu (Corneşti 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.

Pagina 72

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

2.7.3.2 Calitatea apelor subterane
Analizele realizate cu ocazia intocmirii Studiului de Fezabilitate, anexa la Aplicatia pentru
Fondurile de Coeziune, 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. Este clar ca apa
subterana din fronturile de puturi Calarasi si Poiana necesita tratare si/sau dilutie cu apa de calitate.

2.8

Poluarea apei

2.8.1

Principalele surse de poluare

Tipurile de resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile de pe teritoriul administrativ al judeţului Cluj
ce aparţine OR sunt:



subterane, utilizate numai în scop potabil;
de suprafaţă (pentru Câmpia Turzii - râul Hăşdate si Aries).

Principalele surse potenţiale de poluare a apelor sunt reprezentate de agenţii economici cu
deversare în emisari fără o epurare corespunzăatoare.
Surse de poluare:
 Poluarea datorită deversării apelor uzate menajere neepurate provenind din municipiul
Turda şi Câmpia Turzii;
 Poluarea apelor de suprafaţă datorită capacităţilor insuficiente de preepurare sau
inexistenţei unor staţii de epurare la nivelul agenţilor economici;
 Preepurare insuficientă la spitale, deversarea apelor uzate realizându-se în reţeaua de
canalizare orăşenească;
 Inexistenţa unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din oraşul Turda şi Câmpia
Turzii;
 Poluarea apelor de suprafaţă datorită inexistenţei reţelelor de canalizare şi staţiilor de
epurare la nivelul localităţilor rurale;
 Poluarea apei subterane datorită activităţii de depozitări neautorizate;
 Poluarea apelor subterane datorită infiltrărilor de ape uzate provenite de la populaţie;
 Poluarea apelor subterane datorită depozitelor de deşeuri industriale;
 Poluarea apei subterane asociată utilizării în agricultură a îngrăşămintelor chimice şi a
pesticidelor;
 Poluarea apelor subterane datorată stocării incorecte a dejecţiilor animaliere din
agricultură de la fermele zootehnice.

2.8.2
2.8.2.1

Impactul deversării apelor uzate
Impactul asupra apei de suprafaţă

Sectorul industrial este mai dezvoltat in zona urbana. Procesul de restructurare, ca rezultat al
schimbărilor drastice la nivel politic şi economic nu este încă definitivat. Acest lucru conduce la
fluctuaţii de mare dinamică şi a avut implicaţii clare în administrarea serviciilor de apă uzată. Pe
parcursul ultimilor 15 ani, modificările structurale importante au condus la dispariţia industriei
consumatoare de apă (sectorul chimic, construcţii).
Celelalte localităţi deservite de OR nu au industrie semnificativă; sectorul industriei este format în
special din companii mici cu profil de producţie diversificat.
Pagina 73

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

In toate localităţile există o tendinţă de declin al producerii de apă uzată (consum de apă)
remarcabil.
Turda si Campia Turzii deţin un sector industrial divers şi nu foarte dezvoltat. Cu toate acestea,
sectorul industrial a suferit schimbări radicale în ultimii ani, o mare parte a unităţilor industriale
restrângându-şi sau chiar oprindu-şi activitatea, în timp ce agenţi economici cu profiluri noi
(preponderent în sectorul comercial) şi-au facut apariţia.
Dintre principalii agenţi industriali care deversează ape uzate în reţeaua de canalizare a
municipiilor Turda şi Câmpia Turzii, 9 deţin instalaţii de pre-epurare: MECHEL;
ELECTROCERAMICA; CERASIND; SC 94 CSA; ABOLIV; MARELE ALB, BECHTEL; LAPP
INSULATORS si HENKEL.
Instalatie de pre-epurare detine si Spitalul Municipal Turda.
In prezent, CAA Turda efectuează analize in cadrul laboratorului din Statia de Epurare Campia
Turzii, în anumite puncte din reţeaua de canalizare a municipiilor Turda şi Câmpia Turzii şi efectuează
o monitorizare a calităţii apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare.
Această monitorizare conţine la ora actuală cinci elemente diferite, ilustrând toate activităţile de
monitorizare conform normativului NTPA 002.
Tabelele urmatoare prezintă datele culese şi furnizate de S.C. Compania de Apă Arieş cu privire
la monitorizarea evacuărilor de apă uzată industrială ale celor mai importante întreprinderi din Turda Câmpia Turzii.
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Compania

Amplasare

SC 94 CSA
ABOLIV SA

Câmpia
Turzii
Turda
Turda

MARELE ALB

Turda

RATL

Turda

BECHTEL

Săvădisla

HOLCIM

Turda

PRODIM

Turda

ARIEŞUL HOTEL

Turda

MECHEL

Câmpia
Turzii

TURDEANA

Turda

Henkel

SAINT-GOBAIN
WEBER

Turda

ELECTROCERAMICA

Turda

CERASIND

Turda

RIGIPS

Câmpia
Turzii

LAPP INSULATORS

Turda

ACSA

Câmpia
Turzii

SPITAL

Turda

Punct de
evacuare

Sistem de
pre-epurare

Arieş

Da

Emisar
Arieş

Da
Da
Da &
separator de
grăsimi

Rivulet
Copăceni
Reţea
canalizare
Pârâul
Hăşdate
Reţea
canalizare
Reţea
canalizare
Reţea
canalizare

–
Da
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Parametrii de calitate analizaţi

Domeniu de
activitate

pH

x

x

x

x

x

Abator
Abator

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Abator

x

x

x

x

x

x

Transport public
urban
Construcţie
autostradă

MS

CCOCr

CBO5

NNH4

Total
P

SE

NO2

NO3

x

R
fix

Cnd

Cr

Ca

CN

x

x

Cl

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ambalare ciment

x

x

–

Spălătorie auto

x

x

–

Hotel şi spa

x

IWW
(rezervor
separat)

Materiale feroase

x

x

–

Piese auto

x

x

–

Materiale de
construcţii

x

x

Neutralizare
şi decantare

Electroceramică

x

x

x

x

x

x

Decantare

Electroceramică

x

x

x

x

x

x

Arieş

Nu

Produse rigips

x

x

x

x

x

x

x

x

Reţea
canalizare
Reţea
canalizare
Reţea
canalizare

Decantare şi
filtrare

Izolatori

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Construcţii

x

x

x

x

Da

Spital

x

x

x

x

Reţea
canalizare
Reţea
canalizare
Reţea
canalizare
Reţea
canalizare

Fe

x

–

Râul Arieş

TC

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x: parametru analizat
-: lipsa informatii

Pagina 75

x
x

x

x

x

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

In continuare prezentam intreprinderile industriale din Turda-Câmpia Turzii şi parametrii monitorizaţi pentru apele uzate evacuate în sistemul de colectare.
Datele au fost furnizate de SC Compania de Apă Arieş pe baza analizelor efectuate in laboratorul staţiei de epurare Turda-Câmpia Turzii. Sunt evidenţiate
cazurile de depăşire a valorilor din contractul cadru.
REZULTATELE ANALIZELOR

Denumirea
companiei

Parametrii
analizaţi
Unitatea
de
măsură
Metoda
de analiză

HENKEL

pH

MS

CCOCr

CBO5

NNH4

Total
P

SE

R fix

NO2

NO3

Cr

Cnd

Ca

Fe

CN

Zn

Cl

Unit
pH

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

µs/cm

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

SR
ISO
10523

STAS
695381

SR
ISO
6060

SR
EN
18991

SR
ISO
7150

SR
EN
ISO
6878

SR
7587

STAS
9187

SR
EN
26772

SR
ISO
7890

MET
8024
HACH

SR EN
27888

ISO
6058

SR
ISO
6332

MET
8027
HACH

MET
8009
HACH

SR
ISO
9297

7.32

12.6

54.81

8

0.14

1.24

892.5

0.09

40.10

0.02

RATL

73

BECHTEL

7.98

12.33

33.06

28

HOLCIM

8.55

47.33

405.36

105

PRODIM

7.27

51.25

MECHEL

7.48

1

45.04

16.18

TURDEANA

7.64

157.66

493.34

18.4

SAINT-GOBAIN WEBER

7.85

24

ELECTROCERAMICA

7.57

515

CERASIND

7,72

374.66

68.52

RIGIPS

7.71

1132

118.76

86

LAPP INSULATORS

7.36

95.66

41011

28

ACSA

6.83

0.8

18.27

9.3

SPITAL TURDA

7.42

21.25

63.95

27

0.174

2
0.579

475

97.2

1511

19
7.02
69.75

664

0.11

0.29

220
155.31

17.88

1.61

475

0.31

0.066

3382.2

3.5

0,408

520

70.30

3.37

1.05

446.4

76.76

367
3.79

1.38

26.5

24.95

Notă:
pH – pH-ul apei; MS – total materii în suspensie; CCO-Cr – consumul chimic de oxigen; CBO5 – consumul biochimic de oxigen; N-NH4 – amoniu; Total P – total fosfor; SE –
substabţe extractibile; NO2 – nitriţi; NO3 – nitraţi; R fix – reziduu fix; CND – conductivitatea; Cr – crom; Ca – calciu; CT – coliformi totali; Fe – fier; CN – cianuri; Cl – cloruri;
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În urma analizelor efectuate la probele de ape reziduale evacuate de unităţile economice ce
îşi deşfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului, din raza de operare CAA Turda, s-au înregistrat
depăşiri la următorii indicatori:
Tabel 23 Indicatori înregistraţi cu depăşiri:
Unitatea/Domeniu de activitate

Indicatori înregistraţi cu depăşiri

RATL /Transport public urban

substanţe extractibile

Bechtel/Construcţie autostradă

NO3 – nitraţi

Holcim/Ambalare ciment

substanţe extractibile

Turdeana/Piese auto

substanţe extractibile

Electroceramica/Electroceramică

total materii în suspensie

Cerasind/ Electroceramică

total materii în suspensie; conductivitate

Rigips/ Produse rigips

total materii în suspensie

Lapp Insulators/ Izolatori

consumul chimic de oxigen

In cadrul acestui proiect, Operatorul Regional a dezvoltat şi aplicat o Strategie de
management al descărcărilor de ape uzate industriale, însoţită de un Plan de Acţiune pentru
implementarea acesteia şi un Plan de Acţiune pe termen scurt şi mediu şi pentru situaţii de avarie şi
poluări accidentale.
In ceea ce priveşte gestionarea evacuărilor de ape uzate industriale în reţeaua de canalizare,
Operatorul Regional aplică deja măsurile din Planul de Acţiune elaborat împreună cu Strategia de
management a apelor uzate industriale, o primă măsură fiind aceea de a declansa programul de
monitorizare a agenţilor economici.
De asemenea, OR aplica înregistrarea datelor şi caracteristicilor privind instalaţiile de pre-epurare
la agenţii economici, stabilind necesităţile de dotare cu instalaţii noi, respectiv de reabilitare a
instalaţiilor de pre-epurare existente.
Prin implementarea Strategiei se va realiza:
•
•
•

Impărţirea agenţilor economici în clase de risc potenţial de poluare, în funcţie de calitatea
(tipul de încărcătură) apelor uzate deversate şi indicatorii de calitate monitorizaţi, pe baza
prevederilor NTPA 002, anexă la HG 352/2005;
Implementarea Principiului „Poluatorul Plăteşte”;
Revizuirea contractelor dintre agentul economic şi operatorul regional, în care să fie reflectat
principiul „Poluatorul Plăteşte” astfel încât agenţii economici să fie stimulaţi să-şi amelioreze
calitatea evacuărilor de ape uzate.

La ora actuală, programul de monitorizare al SC Compania de Apă Arieş nu cuprinde decât
indicatorii de bază, cu minimum de investigare a metalelor grele, ceea ce face ca potenţialul real de
poluare al utilizatorilor industriali să rămână neclar. Această situaţie ar trebui să se remedieze după
modernizarea laboratorului Staţiei de Epurare Turda-Câmpia Turzii şi acreditarea acestuia.
In ceea ce priveşte stabilirea valorilor-limită pentru apele descărcate în conformitate cu
NTPA 002/2002, acestea sunt incluse în Autorizaţia de gospodărire a apelor, în contractele semnate
între Operator şi agenţii economici, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.
Contractele de servicii încheiate cu agenţii economici care sunt racordaţi sau urmează să fie
racordaţi la reţeaua de canalizare vor include o politică de tarife şi penalităţi în strânsă legătură cu
obligaţia de conformare cu prevederile normativului NTPA 002.
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Majoritatea agenţilor economici inventariaţi deţin Planuri de Prevenire şi Combatere a Poluării
Accidentale. Aceste planuri sunt actualizate periodic, având alocaţi responsabili pentru fiecare
activitate.
In cadrul structurii Operatorului Regional este realizată o procedură pentru măsurarea şi limitarea
efectelor poluării accidentale, care va conţine paşii care trebuie parcurşi în pregătirea scenariilor de
simulare a unei poluări accidentale, stabilirea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru în cazul apariţiei
poluării accidentale.
Prin proiectul "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Cluj TurdaCâmpia Turzii”, finanţat prin POS Mediu I, s-a reabilitat staţia de epurare a apelor menajere pentru
aglomerările Turda şi Câmpia Turzii.
Staţia de epurare Câmpia Turzii asigura: treapta primară, treapta secundară şi treapta terţiară
pentru ape uzate, echipamente pentru tratarea nămolului - îngroşarea şi deshidratarea acestuia,
echipamente pentru valorificarea biogazului.
Tabel 24 – Staţii de epurare

Componenta/
localităţi

Localitate

Nr.
locuitori

Nr. locuitori
echivalenţi pentru
care a fost
proiectată Staţia
de epurare

Câmpia Turzii

Turda şi Câmpia Turzii precum şi
comunele Sănduleşti, Viişoara,
Mihai Viteazu, Luna, Urca şi
Bogata

86.277

110.000

Luncani

Luncani, comuna Luna

1.388

1.000

Tritenii de Jos

Tritenii de Jos şi Tritenii de Sus

4.064

5.000

Colonia

Colonia

433

500

Pădureni

Pădureni

1.193

1.000

Copaceni

Copaceni

1.268

1.500

Staţie de
epurare

In curs de
execuţie

După implementarea măsurilor din proiecte, calitatea apei epurate deversate în emisar va fi
conformă cu cerinţele Directivei UE 91/271/EEC, transpusă în normativul NTPA 001-011/2002,
revizuit prin HG nr.352/2005, atingându-se totodată următoarele obiective:







Scăderea poluării mediului;
Asigurarea deversării apei uzate epurate în mod corespunzător;
Funcţionarea îmbunătăţită a sistemului de apă uzată;
Reducerea consumului de energie datorită pompelor şi echipamentelor moderne;
Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare;
Reducerea numărului de avarii în sistemul de colectare a apelor uzate.

2.8.2.2
Impactul asupra apei subterane
Alimentarea cu apă a municipiului Turda şi a localităţilor învecinate este format din patru surse cu
aducţiuni, staţii de pompare, rezervoare şi reţele de distribuţie.
Sursele au un total de 76 puţuri forate şi săpate de mică adâncime care extrag apa din stratul
acvifer, puţurile forate având diametru de 0,3 m, iar cele săpate având diametrul între 2 - 3 m,
adâncimea lor variind între 8 - 14 m.
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Cele patru surse sunt Corneşti, Mihai Viteazu,Varianta şi Turda Veche.
•

•

•

•

Sursa Corneşti este situată în amonte de municipiul Turda, jud.Cluj, la cca. 12 km pe malul
râului Arieş în dreptul localităţii Corneşti, pe DN 75 Turda-Abrud. Sursa este formată din
50 puţuri forate cu DN = 300 mm şi H = 8 - 14 mCA, grupate în patru fronturi de captare. Cele
50 de puţuri au un debit instalat de 511 l/s, regimul de funcţionare este de 24 ore/zi.
Suprafaţa totală a sursei este de 57,5 ha.
Sursa Mihai Viteazu este situată în amonte de municipiul Turda la cca 9 km pe DN 75
Turda-Abrud, lângă comuna Mihai-Viteazu. Sursa este formată din 10 puţuri săpate cu Dn = 2
m şi
H = 8 – 10 m, puţurile fiind dotate cu barbacane. Suprafaţa totală a sursei
delimitată de perimetrul de protecţie sanitară este de 63,12 ha.
Sursa Varianta este situată în partea de sud-est a municipiului Turda, pe partea stângă a
drumului naţional DN 75 Turda-Abrud în albia majoră a râului Arieş. Sursa este formată din
10 puţuri forate cu Dn = 300 mm şi H = 8 - 12 mCA. Suprafaţa totală a sursei delimitată de
perimetrul de protecţie sanitară împrejmuit este de 22 ha.
Sursa Turda Veche este situată în partea de sud-est a municipiului Turda între drumul
naţional A1 Turda-Aiud şi drumul judeţean spre comuna Călăraşi. Apa extrasă din cele 6
puţuri este colectată printr-o conductă colectoare de unde este distribuită în reţea spre oraş
prin două conducte.

Pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata si a panzei freatice, se impune inventarierea apei
uzate industriale, pentru a avea siguranta ca toti agentii economici la care se furnizeaza apă potabilă
sunt racordati la reţeaua de canalizare. În plus, inventarul evacuărilor de apă uzată industrială va
trebui sa cuprindă si companiile care evacuează direct în emisari. Pentru a avea o imagine generală
şi completă despre activitatea industrială a acestor companii, se considera că acestea pot fi racordate
pe viitor la sistemul de canalizare, ori pot avea racordări ilegale sau necunoscute în sistemul de
canalizare. Cu aceste măsuri se reduce posibilitatea de poluare a apei de suprafata si a celei
subterane.
2.8.3

Managementul nămolurilor si depozite de nămol

In Romania, problematica namolurilor de epurare este reglementata prin ORDINUL nr. 344 din
2004 (cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul 27/2007) pentru aprobarea Normelor
tehnice privind protectia mediului, cu precadere a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare
in agricultura.
Ordinul nr. 344/2004 are ca rol valorificarea potentialului agrochimic al namolurilor de
epurare. Namolurile provenite de la statiile de epurare a apelor uzate din localitati si din alte statii de
epurare a apelor uzate, cu o compozitie asemanatoare apelor uzate orasenesti, pot fi utilizate in
agricultura numai daca sunt in conformitate cu prezentele norme tehnice. Condiţia promovării
nămolului ca fertilizator în agricultură este ca solul să nu fie afectat în mod negativ de componentele
acestuia. Conform prevederilor Ordinului 344/2004, limitele permise pentru ca nămolul să fie utilizat în
agricultură sunt următoarele:
Element
Plumb
Cadmiu
Crom
Cupru
Nichel
Mercur
Zinc
PCB
HAP

Limita (mg/kg s.u.)
300
10
500
500
100
5
2.000
0,8
5

In vederea utilizării nămolului în agricultură producătorul de nămol are obligaţia monitorizării
calităţii nămolului.
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Tot din acest considerent s-au stabilit si valori limita pentru cativa compusi organici, (cum
sunt: AOX, HAP, PCB). Pentru alte elemente poluante care nu sunt cuprinse in ordin, restrictiile de
utilizare vor fi stabilite de autoritatea teritoriala de protectie a mediului, pe baza studiilor efectuate de
institute de cercetare, pentru fiecare statie de epurare. Ordinul nr. 344/2004 nu face nici o referire la
continutul agentilor patogeni din namol, factor care influenteaza in cea mai mare masura restrictiile
privind utilizarea namolului pe terenurile agricole.











Ordinul nr. 344/2004 stabileşte:
Valorile pentru concentraţiile de metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc şi mercur) in
solurile pe care se aplica namoluri, concentraţiile de metale grele din namoluri şi cantitaţile
maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinaţie agricola;
Interzicerea utilizarii namolurilor atunci cand unul sau mai multe metale grele din soluri depaşeşte
valorile limita pe care le stabilesc şi necesitatea de a lua masuri pentru asigurarea ca aceste
valori limita sa nu fie depaşite ca urmare a utilizarii namolurilor;
Obligativitatea de reglementare a utilizarii namolurilor in aşa fel incat acumularea de metale grele
in soluri sa nu conduca la o depaşire a valorilor limita; astfel se vor stabili cantitaţile maxime de
namoluri exprimate in tone de materie uscata care poate fi aplicata pe sol pe unitatea de
suprafaţa şi pe an, in acelaşi timp cu respectarea valorilor limita pentru concentraţia de metale
grele in namoluri;
Obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura;
Obligativitatea producatorilor de namoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informaţiile
necesare;
Interzicerea utilizarii de namoluri sau livrarea de namoluri in vederea utilizarii lor: pe paşuni sau
pe culturi furajere in anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe in timpul perioadei de
vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt in contact direct cu solul;
Obligativitatea utilizatorilor de namoluri de a ţine cont de necesitaţile nutriţionale ale plantelor
astfel incat sa nu fie compromisa calitatea solurilor, a apelor de suprafaţa şi subterane;
Inregistrarea cantitaţilor de namoluri produse, compoziţia şi caracteristicile namolurilor, tipul de
tratare efectuata, precum şi numele şi adresele destinatarilor de namoluri şi locurile de utilizare a
namolurilor; aceste registre sunt la dispoziţia autoritaţilor competente;
Cooperarea intre instituţiile implicate, intre producatori şi utilizatori de namoluri privind epurarea
apelor uzate, gestiunea deşeurilor şi agricultura, in vederea atingerii scopurilor propuse prin actul
normativ.

Namolurile rezultate din statiile de epurare orasenesti sunt considerate deseuri si din acest
motiv intra sub incidenta reglementarilor referitoare la deseuri.
Legislatia romaneasca prin care au fost transpuse Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind
depozitarea deseurilor si Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor si
procedurilor pentru acceptarea deseurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva
1999/31/CE, este prezentata in continuare.





H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005), completata
prin HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;
Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
(M.O. nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 1101 din 7
decembrie 2005);
Ordin 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 (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005);
In cadrul

din Statia de Epurare Campia Turzii si de la Statia de Tratare apa Hasdate, strategie adaptata
conditiilor de mediu si particularitatilor Regiunii Turda - Campia Turzii, din judetul Cluj.
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Tinand cont de parametrii de proiectare ai viitoarelor statii de epurare din aria de operare a
Operatorului Regional, se au in vedere procedeele de prelucrare a namolului precizate in tabelul
urmator:
Tabel 25 – Descriere SEAU
Statie epurare
Aglomerarea
Campia
Turzii:
- cu localizare statie la
Campia Turzii - SEAU
reabilitata (110.000 l.e.)

Descriere SEAU
Linia apei:
Treapta mecanică:
• Grătare rare şi dese;
• Staţie de măsurare parametrii apei uzate la intrare în staţie
• Staţie de pompare apă uzată;
• Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu doua linii
paralele echipat cu poduri racloare pentru nisip şi grăsimi;
• Instalaţie de spălare nisip;
• Suflante pentru insuflare aer în deznisipator;
• Decantoare primare longitudinale echipate cu poduri racloare
cu lanţ pentru nămol şi spumă;
• Instalaţie de purificare a aerului;
Treapta biologică:
• Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare cu sisteme de
difuzie a aerului cu bule fine;
• Staţie de suflante pentru asigurarea debitului necesar de aer;
• Decantoare secundare radiale cu poduri racloare diametrale;
• Staţie de asigurare a apei de incendiu;
• Staţie de măsurare parametrii apei epurate evacuate;
Linia nămolului:
•
•
•
•
•
•
•
•

Staţie de pompare nămol primar;
Staţie de pompare nămol recirculat şi în exces;
Îngroşător gravitaţional de nămol primar şi în exces;
Metantancuri pentru fermentare anaerobă a nămolului cu
cameră de manevră şi schimbătoare de căldură;
Instalaţie de desulfurare biogaz;
Gazometru;
Instalaţie de cogenerare;
Staţie de deshidratare nămol

-

cu localizare in Luncani,
SEAU (1.000 l.e.)

- treapta mecanica, biologica cu stabilizare aeroba
- indepartare azot, fosfor
- deshidratare mecanica namol

-

cu
localizare
in
Copaceni, SEAU in curs
de executie (1.000 l.e.)

- treapta mecanica, biologica cu stabilizare aeroba
- indepartare azot, fosfor
- deshidratare mecanica namol

Aglomerarea
Tritenii de Jos
- cu localizare statie la
Triteni de Jos (5.000
l.e.) Colonia (500 l.e.) si
Padureni (1.000 l.e.)

- treapta mecanica, biologica cu stabilizare aeroba
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Tabel 26 - Productia de namol estimata a se genera dupa finalizarea lucrarilor la statiile de
epurare

Statia de
epurare

Cantitate de
namol
generata
(t/an)

Continut de
substanta
uscata in namol
(%)

Retineri pe
gratarerare
(t/an)

Retineri pe
site fine
(t/an)

Continut
substanta
uscata in
retineri (%)

Campia
Turzii

9.600

25

90

457

40

Luncani

141

20

0,75

3,75

20

Tritenii de
Jos

705

20

4

20

20

Copaceni

350

20

1,6

8

20

Cantitatile de namol vor creste continuu de la data intrarii in functiune a statiilor, pana la
cantitatea maxima din anul 2018, atunci cand se vor finaliza lucrarile la reteaua de canalizare si se va
inregistra procentul maxim de conectare. Tabelul urmator prezinta sintetic bilantul de namol.
Tabel 27- Productia anuala de namol estimata

CAMPIA TURZII

Zona rurala
2.000 – 5.000 l.e.

Zona rurala <
2.000 l.e.

TOTAL

Cantitate namol
t/an

Cantitate namol
t/an

Cantitate namol
t/an

Cantitate namol
t/an

2012

9.600

470

376

10.446

2030

6.800

400

628

7.828

2040

3.200

340

548

4.088

Anul

Staţia de tratare Campia Turzii
In procesul de tratare a apei de suprafata Hasdate, CAA produce namol.
Reabilitarea, modernizarea staţiei de tratarea – s-a considerat capacitatea maximă a staţiei de
tratare de 900 m³/h, adică 250 l/s.
Lucrările executate au reabilitat următoarele obiecte:
-

Priza de apă Hăşdate
Bazin de amestec;
Decantor;
Sistem pentru tratarea nămolurilor;
Instalaţii pentru dozarea reactivilor;
Filtre cu nisip;
Staţia de suflante pentru contraspălare;
Staţie de dezinfecţie cu clor gazos;
Rezervor apa tratată de 1.500 mc
Staţie de pompare apă potabilă la rezervoare de înmagazinare.
Sistem SCADA
Laborator şi clădire administrativă
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Nămolul din cadrul staţiei de tratare apă potabilă rezultă din procesul de decantare de la
decantorul DRN din cadrul staţiei de tratare şi din procesul de filtrare pe filtre cu nisip.
Cantitatea de nămol ce rezultă din staţia de tratare este de 2.027 kg/zi substanţă uscată, adică
57,9 mc/zi şi cumulând aceste date ajungem la o cantitate de nămol de 2.467 t/an. Nămolul rezultat
este dirijat pe paturi de uscare din cadrul staţiei de tratare.
Strategia pentru managementul namolului in aria de operare a CAA Turda a propus optiuni
adaptate la specificitatea fiecarei zone.
Intrucat in prezent se afla in curs de elaborare Strategia privind managementul namolului la nivel
national, se recomanda ca optiunile la nivel regional sa fie adaptate la prevederile acesteia.
Avand in vedere particularitatile geografice, se recomanda crearea de facilitati de depozitare
si/sau compostarea pentru cantitatea maxima ce se poate utiliza in agricultura, completata cu
deshidratarea la un nivel mai mare de 35% substanta uscata pentru creerera conditiei de depozitare
in depozite ecologice zonale precum si uscarea in echipamente specifice ceea ce presupune
accesarea de investitii noi.
Astfel, se recomanda a fi luate in considerare urmatoarele optiuni de gestionare a namolurilor:
•

SEAU Campia Turzii – Se recomanda ca, in functie de caracteristicile de calitate, namolul
generat din aceasta statie sa fie in principal directionat catre utilizarea in agricultura. Pe
termen scurt si mediu, namolul poate fi depozitat la depozitele ecologice existente sau care
urmeaza a fi realizat in cadrul judetului Cluj. De asemenea, se pot avea in vedere facilitatile
de compostare prevazute in judet, in cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor.
In functie de prevederile Strategiei nationale, se vor evalua oportunitatile de incinerare a
namolurilor in incineratoarele regionale care urmeaza a fi realizate. De asemenea, va fi
analizata optiunea de tratare si valorificare a namolurilor prin metode de uscare si incinerare
in fabrici de ciment.

•

SEAU Luncani, Triteni de Jos, Copaceni – avand in vedere specificul geografic al zonei,
cantitatile de namol produse, se recomanda solutia punctuala de utilizare a namolului produs
in agricultura.

Analizele de nămol
S-au facut analize de namol la laboratorul WESSLING ROMANIA S.R.L. asupra nămolului primar
(personalul de laborator al staţiei de epurare a prelevat probe de nămol din diverse puncte ale
paturilor de uscare, de la diverse adâncimi, eşantioanele colectate având vechimea cuprinsă între 5 şi
10 ani).
Analizele efectuate indică încărcări reduse cu metale grele, provenite în special din surse menajere şi
nemenajere; datele cu încărcări de metale grele sunt prezentate în Anexa. 2.8.3 .
Analizele efectuate sunt doar cu scop indicativ. Cu toate acestea, se pare că, din punct de vedere
calitativ, nămolul îndeplineşte cerinţele aplicabile şi este adecvat în scopul utilizării în agricultură şi
silvicultură.
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2.9 CONSUMUL ACTUAL DE APA
Consumul uzual de apă, in regiunea Turda-Campia Turzii este detaliat în următorul tabel. Toate
datele au fost furnizate de operator.

Tabel 28 Consumul actual de apa
Localitate

Tip

Turda

Urban

Campia Turzii

Urban

Viisoara

Rural

Luna

Rural

Mihai Viteazu

Rural

Petrestii de Jos

Rural

Sandulesti

Rural

Tritenii de Jos

Rural

Calarasi
Ciurila
Ploscos

Rural
Rural
Rural

Destinaţie
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial
Rezidenţial
Non-rezidenţial

Unitate de măsură
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi
l/cap locuitorx zi
3
m /zi

2013
110
1.643
110
1.270
110
162
110
145
110
170
80
37
110
44
80
46
80
61
80
16
80
10
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Capacitatile existente si performantele actuale

2.10.1 Infrastructura de alimentare cu apa
2.10.1.1

Municipiul Turda

Fronturi de captare
Orasul Turda este alimentat cu apa subterana din patru fronturi de puturi: (Cornesti, Mihai Viteazul,
Turda Veche si Varianta). Din acestea, Cornesti si Mihai Viteazul functioneaza continuu. Captarea
Turda Veche (25 l/s) si Varianta (30 l/s) sunt in conservare.
Captarea Cornesti a fost proiectata pentru 318 l/s si este alcatuita din 4 grupuri de puturi:
• Grupul de puturi Moldovenesti alcatuit din 16 puturi cu adancimi intre 10 - 15 m care au fost
reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”.
Parametrii hidrodinamici pentru puturile P101 - P116

Nr. put
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
•

Adancime
put
(m)
12.46
14.86
14.11
12.88
11.71
11.53
11.21
11.48
12.11
13.91
14.36
14.36
10.66
10.40
12.90
11.10

Grosime
strat apa
(m)
6.02
9.01
8.25
7.03
5.46
5.21
5.26
4.68
5.83
7.58
8.22
9.91
6.62
6.08
9.74
7.20

Nivel
hidrodinamic
(m)
6.44
5.85
5.86
7.03
6.25
6.23
5.95
6.80
6.28
6.33
6.14
4.46
4.04
4.32
3.16
3.90

Debit
l/s
7.00
8.10
8.10
8.15
7.50
8.60
8.20
9.10
9.00
8.10
7.50
7.75
7.75
6.70
6.60
5.25

Grupul de puturi Ciucas format din 6 puturi cu adancimi intre 8 – 13 m care au fost reabilitate
prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”

Parametrii hidrodinamici pentru puturile P117 – P122

Nr. put
117
118
119
120
121
122
•

Adancime
put
(m)
11.50
10.70
12.88
12.18
9.43
8.36

Grosime
strat apa
(m)
8.75
6.80
9.10
8.33
5.83
4.64

Nivel
hidrodinamic
(m)
3.13
3.90
3.80
3.82
3.60
3.72

Debit
l/s
6.00
5.80
6.00
6.10
6.50

Grupul de puturi Dispecerat care are 10 puturi cu adancimea de 7 – 14 m, din care 8 puturi au
fost reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”
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Parametrii hidrodinamici pentru puturile P201, P204, P206-P213

Nr. put
201
204
206
207
208
210
212
213
•

Adancime
put
(m)
13.95
12.00
13.70
11.90
13.43
9.40
7.25
7.33

Grosime
strat apa
(m)
10.53
8.78
9.97
8.13
9.86
4.60
3.55
2.82

Nivel
hidrodinamic
(m)
3.42
3.22
3.73
3.77
3.57
7.80
6.70
8.66

Debit
l/s
5.80
6.80
7.10
6.00
7.90
6.10
6.60
6.40

Grupul de puturi Balastiera cu 22 puturi cu adancimi intre 5 – 14 m, din care 15 puturi au fost
reabilitate prin contractul de lucrari “Reabilitarea surselor de apa Turda”

Parametrii hidrodinamici pentru puturile H1 – H16, H23 si 501-505

Nr. put
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H23
501
502
503
504
505

Adancime
put
(m)
7.08
6.37
6.65
7.30
7.72
7.42
7.15
8.84
8.65
5.30
7.45
5.60
9.80
8.45
7.11
7.21
9.75
12.75
12.27
13.78
11.88
10.75

Grosime
strat apa
(m)
4.23
6.11
6.23
5.62
6.79
7.18
5.15
7.80
8.01
4.20
5.65
5.20
7.46
6.91
6.09
5.69
2.75
7.90
7.95
7.56
7.56
5.83

Nivel
hidrodinamic
(m)
2.85
0.26
0.42
1.68
0.93
0.22
1.40
1.04
0.73
1.10
.80
0.40
2.34
1.54
1.02
1.52
3.00
4.67
4.32
4.35
4.32
4.92

Debit
l/s
5.78
4.80
4.63
5.95
5.45
5.95
5.78
5.64
5.00
4.90
4.62
3.50
6.95
6.95
8.10
8.10
5.80

Toate aceste grupuri de puturi 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.

Captarea Mihai Viteazu este alcatuita din 6 puturi de mica adancime - 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.
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Parametrii hidrodinamici:
K (coeficient de permeabilitate) = 0, 0033 m/s, i (panta) = 0,00325, p (coeficient de porozitate) = 0,32
si nivel hidrostatic ≈ 4,50 m
Captarea "Turda Veche"
Debitul proiectat pentru acesta captare a fost de 25 l/s. Captarea este tinuta in regim de conservare.
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 sud-est. Parametrii hidrodinamici: K = 0,0017 m/s, i (panta) = 0,004, p (coeficient de
porozitate) = 0,32, Q = 30 l/s
Prin POS Mediu I, au fost reabilitate un numar total de 51 de puturi, 45 de puturi de la captarea
Cornesti si 6 puturi pentru captarea Mihai Viteazu.

Tratare apa Turda
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 - faza I, 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.
Rezervoare de apa
3
Capacitatea de stocarea apei in Turda, aproximativ de 22.800 m , este asigurata de urmatoarele
rezervoare:
 Rezervoarele “Cetate” = 2 x 5.000 m³ = 10.000 m³ aflate in reabilitare prin programul
POS Mediu I
 Rezervoarele “Cetate” = 2 x 2.500 m³ = 5.000 m³ (subterane), nu sunt in folosinta (in
conservare);
 Rezervoarele “Cetate” = 2 x 1.000 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 (suprateran), in reabilitare prin programul
POS Mediu I;
 Rezervorul “Varianta” 1 x 200 m³, in conservare;
 Rezervorul “Mihai Viteazu”, 1 x 2.500 m³, in reabilitare prin programul POS Mediu I.
In total, capacitatea de stocarea apei in Turda este de aproximativ 22.800 m³.
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.
Caracteristicele statiilor de pompare (dupa reabilitare prin POS Mediu I) sunt cele prezentate mai jos:
Nr pompe
Statia de
Tipul
Debit/pompa
Inaltime pompare
(in functiune +
3
pompare/Strada
constructiei
Op (m /h)
Hp (mCA)
rezerva)
Mihai Viteazul
Supraterana
5+1
275
80
2+1
150
100
Varianta
Supraterana
1+1
100
100
Castanilor
Supraterana
2+1
165
80
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In reteaua de distributie, pentru cresterea presiunii in unele zone, exista urmatoarele statii de
pompare:
 Statia de pompare/repompare “Fragariste”. Se afla in interiorul structurii rezervorului
„Fragariste”. Echipamentul consta intr-un grup de pompe „Wilo” (doua pompe), fiecare de
Q = 12 m³ / ora si H = 59 m.
 Statia de pompare „Cocosului” (hidrofor). Echipamentul e compus dintr-o pompa „Wilo” cu
Q = 14 m³/ora, H = 59 m. Statia de pompare este mentinuta la presiunea necesara pentru
zonele Cocosului, Turturelelor si Cetatea Coltesti.
Aductiuni de apa pentru municipiul Turda
Orasul este alimentat cu apa din mai multe fronturi de puturi, din sud vest. Apa bruta este pompata
din fronturile de puturi in statia principala de pompare la intrarea vestica a satului Mihai Viteazul, la
aproape 5 km distanta de Turda. 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 cu diametrul de 400 mm si
respectiv 600 mm. Conducta de 400 mm intra direct in partile estice ale orasului, la est si sud de raul
Aries.
Conducta de 600 mm este pozitionata in paralel cu conducta de 400 mm, in nord, de-a lungul raului
Aries si se desparte la cea de a doua statie de pompare Varianta. Acolo sunt localizate cateva puturi
care se comporta ca rezerva strategica de apa. La statia de pompare Varianta, o parte din apa care
ajunge in conducta de 600 mm este pompata cu o presiune aditionala de 3 bari catre rezervorul
3
Cetate (rezervorul principal al orasului, cu 2 bazine de 5.000 m ). Conducta care alimenteaza
rezervorul este conducta de beton de 600 mm. Alta parte din apa ocoleste statia de pompare Varianta
si alimenteaza partile estice ale orasului la presiunea de 3 bari.
Conducte principale de distributie a apei
Din rezervorul Cetate, trei conducte alimenteaza intregul 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 600 mm 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
3
3
unele zone dezvoltate catre vest. Rezervoarele au capacitatea de 2 x 2.500 m si 2 x 1.000 m . Cele
patru rezervoare nu functioneaza, iar conducta DN 400, care odata le alimenta, acum este partial
abandonata. Conducta de 400 mm care vine dinspre rezervorul Cetate este conectata printr-un
by-pass la iesirea rezervorului si alimenteaza (printr-o conducta de 400 mm) partile centrale ale
orasului.
Intre ambele parti ale orasului (partea vestica a orasului si partea estica in cartierele Oprisan si
Poiana impartite de raul Aries) singura alimentare este data de conducta de 400 mm aflata sub podul
principal. In conformitate cu informatiile furnizate de operator, 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.
Sectiunea de conducta de aductiune de la SP Mihai Viteazu la SP Varianta si de aici catre rezervorul
3
Cetate (2 x 5.000 m ) este reabilitata partial. Lungimea totala este de aproape 8 km, fiind realizata in
1970, 1.6 km fiind reabilitati in cadrul programului POS Mediu I.
In faza I a programului POS Mediu s-a inlocuit partial conducta de aductiune dintre SP Mihai Viteazul
– Turda pe o lungime de 1.600 m cu conducta de diametrul 600 mm, din PAFSIN.

Retele de apa pentru Municipiul Turda
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
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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 I, 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 I s-au realizat:
- reabilitarea a 56,521 km de retele, conductele reabilitate fiind prevazute din polietilena de inalta
densitate (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 si cu diverse diametre (Dn 110, 125 si
200) si
- realizarea unui numar de 314 bransamente noi.
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
deasemenea 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.Caracteristicele statiei de pompare sunt prezentate mai
jos:
Staţia de
pompare/Strada

Tipul
construcţiei

SP1

Supraterană

Nr pompe
(in funcţiune +
rezervă)
1+1 menajer
1+1 incendiu

Debit/pompa
3
(m /h)

Inaltime pompare
Hp (mCA)

21

20

18

20
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Figură 16Schema infrastructurii de apa din Turda

2.10.1.2

Municipiul Campia Turzii

Fronturi de captare
Municipiul Campia Turzii este alimentat din sursa de suprafata “Hasdate”. In faza I a programului POS
Mediu s-a reabilitat statia de tratare Hasdate.
In faza a II-a a programului POS Mediu se propune o noua sursa de suprafata, din raul Aries, din
cauza perioadei prelungite de seceta din ultimii ani, masuratorile aratand ca debitul raului Hasdate a
scazut dramatic. In anul 2012, Operatorul a functionat cu aceasta statie de tratare producand doar
50 % din cerinta de apa din zona de alimentare Campia Turzii, pe perioada lunilor aprilie – octombrie,
aproximativ 7 luni (vezi fotografiile de mai jos, pentru aceleasi sectiuni de referinta). In aceeasi
perioada, s-a constatat si o scadere a nivelului panzei freatice pentru fronturile de puturi din zona. Au
fost solicitate masuratori de debit de la Administratia Nationala „Apele Romane” Directia Bazinala
Mures, pe sectiunea prizei de captare precum si a fronturilor de puturi.

Sursa de suprafata Hasdate
Captarea consta in baraj deversor si camera de captare.
Carateristicile barajului deversor:
- Cota coronament: 352.65 mdMN
- Latime coronament: 2 m
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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 prin curgere libera (gravitational) la statia de tratare Hasdate, dar in perioadele
critice, cand nivelul apei e cel mai scazut la captare, apa bruta este pompata. Priza este in proces de
reabilitare si cuprinde urmatoarele lucrari:
 Betonarea zonei de acumulare pe o lungime de 30 m amonte de pragul de fund, pe toata
latimea zonei.
 Refacerea betonului degradat la pragul de fund, stavilar, prize, deznisipator, etc.
 Reabilitare canton de exploatare,
 Inlocuirea panourilor vanelor si gratarelor,
 Inlocuirea mecanismelor de actionare cu mecanisme manuale care sa permita o manevrare
usoara de catre operator.
 Inlocuirea tuturor conductelor, fitingurilor, accesoriilor, suportilor si a oricarui echipament si
refacerea evacuarii si a sistemului by-pass al captarii,
 Prevederea unui echipament pentru curatarea depozitelor de namol,
 Cablu electric de alimentare cu energie electrica (aproximativ 3 km lungime).
 Echipamente electrice (transformator, tablouri, etc.)

Statia de tratare apa Hasdate
Suprafata de teren care deserveste statia de tratare existenta are o suprafata de cca. 14.160 mp si
este 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, compusa din procesele: coagulare, floculare,
decantare, filtrarea rapida cu nisip, filtrarea granulara cu carbune activ si dezinfectia finala. Debitul
statiei este de 300 l/s (1.000 m³/h).
Instalatiile de tratare includ urmatoarele componente:









O camera de amestec, care este folosita pentru amestecarea apei brute cu coagulantul si
sulfatul de aluminiu si varul in suspensie,
Un decantor radial cu un diametru de 35.5 m. Namolul din decantor poate fi trimis catre doua
platforme de uscare (2 x 10 m x 25 m),
8 (4 x 2) filtre rapide cu nisip, nivel constant, debit variabil cu dimensiunea 8 x 2,5 m,
20 filtre sub presiune GAC cu un volum de 20 m³ fiecare (Ø de 2.5 m si 4 m inaltime),
1 statie de pompare cu o capacitate de 5 x 200 m³/h – 28 m. Apa este pompata direct din filtre
catre reteaua orasului prin filtre cu carbune activ granular (GAC). Nu exista capacitate de
stocare la statia de tratare;
1 x 200 m³ rezervor apa care este folosit pentru stocarea apei pentru filtre si spalare in
contracurent a GAC. Rezervorul este alimentat printr-un by-pass la iesirea din statia de
pompare,
1 unitate de dozare pentru prepararea, dozarea si injectarea varului in suspensie si sulfatului
de alumniu,
Echipament corectie pH, cu var in suspensie care este preparat in doua bazine de dozare.
Varul este dozat printr-o pompa de dozare cu doua capete si este injectat in camera de
echilibru;
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Prepararea sulfatului de aluminiu, prima dilutie la 20 – 30 % intr-un rezervor subteran, apoi
transfer si dozare printr-o singura pompa de dozare cu doua capete. Injectia se realizeaza
direct in camera de echilibru.
Statia de clorinare numai pentru postclorinare, un clorinator, o conducta, doua pompe de
alimentare cu lift. Clorinarea este realizata sub presiune direct la iesirea din statia de pompare,
Instalatii pentru spalarea in contracurent incluzand 4 pompe (de la 70 la 80 m³/h) si 3 suflante.
Aceste facilitati sunt folosite pentru spalarea in contracurent a filtrelor cu carbune activ
granular.

Descrierea obiectelor principale ale statiei de tratare:
- Bazinul de amestec
Bazinul de amestec a fost reabilitat si dotat cu doua mixere lente avind carateristicile:
Viteza de rotatie........................................................120 rotatii/min.
Putere instalata....................................................................1,1KW

Pentru a ajuta precipitarea si decantarea in apa bruta se dozeaza floculanti, precipitanti precum si
carbune activ si in cazul incarcarilor mari de turbiditate si pentru oxidarea organicelor se face si
preclorarea. Dozarea acestor chimicale se face din statia de dozare reactivi.
Statia de dozare reactivi
Pentru procesul de coagulare s-a hotarat utilizarea unui coagulant de tip organic in locul sulfatului de
aluminiu, cu scopul de are reduce in mod semnificativ productia de namol cauzata de formarea de
hidroxizi ai sarurilor anorganice.
Coagulantul CO502 este utilizat ca si coadjuvant pentru floculare, prin cresterea dimensiunilor
fulgilor,cu randament semnificativ asupra indepartarii solidelor in suspensie.

Statia este dotata cu 2 pompe dozatoare electronice cu membrana,specifice pentru lichide vascoase,
dintre care una de rezerva, fiecare dintre ele avind urmatoarele caracteristici tehnice principale:
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Tip..................................................................................Membrana/Piston
Debit orar maxim reglabil intre 10 si100%........................................10 l/h
Presiune maxima exploatare..............................................................5 bar
Material constructie cap pompare......................................................PP
Tensiune de alimentare.........................................................220 V – 50 Hz
Coagulantul este prelevat direct din cisterna in care se livreaza produsul.
Un bazin de amestec realizat din otel inoxidabil impartit in trei compartimente, fiecare dotat cu un
agitator, avind un volum de 1,5 mc si doua agitatoare lente de 1,1 kW precum si doua pompe cu
surub avind debitul variabil prin convertizor de frecventa asigura necesarul de reactivi in functie de
debitul de apa tratat
- Decantor cu recircularea namolului
Decantorul a fost reabilitat si echipat cu un pod raclor pentru raclarea namolului de la fundul
decantorului.

Evacuarea namulului se face cu ajutorul vanelor automate cu actionare pneumatica. Namolul
decantat ajunge pe paturile de uscare namol.
Paturi de namol
Paturile de namol au fost reabilitate si s-a construit si un pat nou de namol.

Apa decantata este dirijata spre statia de filtre de nisip cu nivel constant prin intermediul vanelor
automate

Pagina 93

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

- Filtre cu nisip
Filtrele cu nisip au fost reabilitate s-au in locuit conductele colectoare de apa filtrata si vanele
automate de contraspalare.

A fost reabilitata si statia de suflante pentru asigrarea necesarului de aer pentru contraspalare. Au
fost montate doua suflante cu carcasa antifonata avind urmatoarele caracteristici fiecare:
Producator..........................................................................ROBUSCHI
Tip........................................................................................ROOTS
3
Debit..............................................................................1.200 m /h
Putere..................................................................................30 kW
Tensiune...............................................................................400 V
Frecventa..............................................................................50 Hz
Nr.Poli.........................................................................................4
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- Statie de dezinfectie cu clor gazos
Pentru tratarea apei potabile, clorul poate fi utilizat atat ca dezinfectant cat si ca agent oxidant.
Poate fi folosit atat in fazele de ante cat si de postoxidare: adaugand clorul in faza de preoxidare in
timpul tratamentului apei de suprafata, se poate evita dezvoltarea algelor si a bacteriilor in fazele
urmatoare. Clorul oxideaza particulele plutitoare si ajuta procesul de coagulare si inlaturarea
turbiditatii apei.
Astfel s-a prevazut o instalatie de dozare cu toate facilitatile pentru preclorare si pentru
postclorare cu butoaie de clor de 800 kg cu sistem de ridicare montate pe cintare automate,
sistemul de vid cu ejector si sistem de masurare clor, de alarmare si neutralizare in caz de scapari
de clor in atmosfera.
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Rezervor apa tratata de 1500 mc cu statie de pompare
S-a construit un rezervor de 1500 mc cu statie de pompare catre rezervor de inmagazinare de la
Calarasi. Au fost montate 4 pompe active si una de rezerva fiecare avind:
-

Debit 230 mc/h;
Inaltime de pompare 32 mCA;
Putere instalata 28 kW
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- Sistem SCADA
A fost prevazut un sistem de monitorizare si comanda de la distanta pentru toate obiectele
principale precum si pentru monitorizarea parametrilor de intare si iesire (turbiditate, debite, clor
rezidual) cu posibilitatea de afisare grafica pe diferite perioada a parametrilor urmariti.

Rezervoare de apa
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.
Castelul de apa momentan nu este folosit din cauza pierderilor mari din instalatiile hidraulice si a starii
necorespunzatoare si va fi abandonat, tinand cont ca rezerva de incendiu este asigurata de
rezervorul de la 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/ora si Hp = 42 m.
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/ora, Hp = 18 m;
 SP “Calarasi” , aici exista doua statii de pompare, fiecare cu pompe montate in 1986.
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Aductiuni
Municipiul Campia Turzii este alimentat de la ST Hasdate, localizata la sud de Turda la cota de
3
320 m. Apa tratata este pompata intr-un rezervor de 5.000 m la sud de orasul Campia Turzii, langa
satul Calarasi Gara printr-o conducta cu o lungime de aproape 10 - 11 km (de la ST catre rezervor).
De la rezervor, apa curge gravitational catre oras pe 2,5 - 3 km, printr-o conducta de 600 mm.
Retele de apa pentru Municipiul Campia Turzii
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.
Se impune imbunatatirea capacitatii de mentinere a debitului de alimentare si a calitatiii 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).
In prima faza a programului POS Mediu 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 de 1.687 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 prin
captarea raului Aries.
Figură 17 Schema infrastructurii de apa din Campia Turzii

2.10.1.3

Comuna Sandulesti

Comuna Sandulesti contine satele Sandulesti si Copaceni.
Sursa de apa, tratarea apei
• Fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda)
• Apa distribuita este clorinata
Pagina 98

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Rezervoare, statii de pompare
Ambele sate sunt alimentate din rezervoarele Sandulesti, avand capacitatea de V = 2 x 200 mc, unde
apa ajunge prin pompare (SP Sandulesti) de la cota 374 m la cota 574 m (de la rezervoarele Cetate
din municipiul Turda).
Aductiune
De la SP Sandulesti apa este dirijata spre rezervoarele de capacitate 2 x 200 mc, printr-o conducta
de otel DN 150 mm, cu lungimea de 5.480 m.
Retea de distributie
Reteaua de distributie din Sandulesti distribuie apa la aproximativ 520 persoane si este alcatuita din
10.100 m. Reteaua de distribuitie din Copaceni distribuie apa la aproximativ 1.000 persoane si este
alcatuita din 17.100 m.
Retelele de apa din comuna Sandulesti sunt intr-o stare buna de functionare si nu necesita investitii
noi.
Figură 18 Schema infrastructurii de apa din Sandulesti si Copaceni

2.10.1.4

Comuna Mihai Viteazu

Comuna Mihai Viteazu are in componenta satele: Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti.

Mihai Viteazu
Sursa de apa, tratarea apei
• Fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda)
• Apa distribuita este clorinata.
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Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru localitatea Mihai
Viteazu. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din rezervorul de apa cu o
capacitate de 2.500 mc, aflat in incinta gospodariei de apa Mihai Viteazu.

Aductiune
De la SP 1, se preia apa de la rezervorul Mihai Viteazu si se pompeaza apa in conducte de refulare,
una cu Dn 400 mm de lungime 11.200 m si una de Dn 600 mm in lungime de 7.000 m. Din conducta
de otel Dn 400, apa este dirijata spre Mihai Viteazu printr-o conducta de otel Dn 100 mm, cu lungimea
de 3.560 m.

Retea de distributie
Localitatea Mihai Viteazu este alimentat din captarea Mihai Viteazu care alimenteaza si municipiul
Turda. Apa distribuita este clorinata, iar populatia racordata la reteaua de apa este de 3.359
persoane, reteaua de distributie avand o lungime de 28.500 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. 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 deasemenea imbunatatirea debitului de apa si
asigurarea unei presiuni normale la toti consumatorii. In localitatea Mihai Viteazu, lucrarile realizate
prin POS Mediu I, nu au asigurat un grad de conectivitate de 100%, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei de apa, ceea ce s-a si propus in cadrul POS Mediu II.
Figură 19 Schema infrastructurii de apa din Mihai Viteazu
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Cornesti
Sursa de apa, tratarea apei
• Fronturile de captare Cornesti (Turda)
• Apa distribuita este clorinata direct in aductiunea ce alimenteaza localitatea Cornesti
Rezervoare, statii de pompare - In localitatea Cornesti exista un rezervor de inmagazinare apa
potabila aflat in conservare cu o capacitate de 200 mc.
Aductiune - De la captare, apa este dirijata printr-o conducta de otel DN150 mm.
Retea de distributie - Distribuita se face gravitational de la captarea Cornesti.
Circa 519 persoane din Cornesti sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa, care contine retele
in lungime de 28.900 m. Reteaua de apa din localitate este realizata din beton sau hotel, avand
depasita durata de viata. Pentru a inlatura pierderile mari din sistem, este necesar reabilitarea acestor
tronsoane de retea.
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.
Prin realizarea acestor reabilitari se urmareste deasemenea imbunatatirea debitului de apa si
asigurarea unei presiuni normale la toti consumatorii.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Figură 20 Schema infrastructurii de apa din Cornesti

Cheia
Sursa de apa, tratarea apei
• Fronturile de captare Cornesti (Turda)
• Apa distribuita este dezinfectata prin clorinare in cadrul gospodariei de apa din localitatea
Mihai Viteazu.
Rezervoare, statii de pompare - In localitatea Cheia este un rezervor de inmagazinare cu o
capacitate de 100 mc.
Aductiune - de la SP 1 se preia apa de la rezervorul Mihai Viteazu si se pompeaza in conducte de
refulare, una cu Dn 400 mm de 11.200 m si una de Dn 600 mm in lungime de 7.000 m. Din conducta
de otel Dn 600 mm apa este dirijata spre Cheia printr-o conducta de otel Dn 100 mm cu lungimea de
2.530 m.
Retea de distributie - localitatea Cheia este alimentata din captarea Cornesti care alimenteaza si
municipiul Turda. Apa distribuita este clorinata. Reteaua de distributie acopea intreaga trama
stradala, avand o lungime de 8.100 m.
Reteaua de apa este executata din beton si otel avand o vechime de peste 40 de ani. Pe majoritatea
tronsoanelor de retea se produc multe avarii, rezultand pierderi mari de apa in sistem. Din acest motiv
apa ajunge la consumatori cu o presiune scazuta.
Pentru a elimina aceste neplaceri cauzate abonatilor, se propune reabilitarea retelei de distributie a
apei pe anumite tronsoane.
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Figură 21 Schema infrastructurii de apa din Cheia

2.10.1.5

Comuna Calarasi

Comuna Calarasi contine localitatile: Calarasi, Calarasi Gara si Bogata.
Calarasi si Calarasi Gara
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatile Calarasi si Calarasi Gara au aceeasi sursa de apa ca si municipiul Campia Turzii si
anume:
• suprafata Hasdate
• dren Calarasi
Apa din dren este trimisa in rezervorul Calarasi (V = 5.000 mc) dupa ce este tratata cu clorura de var,
iar apa de suprafata este tratata in statia de tratare Hasdate.
Rezervoare, statii de pompare - In localitatea Calarasi este un rezervor de inmagazinare cu
capacitatea de 200 mc de unde se distribuie apa in ambele sate.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Calarasi are o lungime de 14.810 m si
deserveste 880 locuitori, iar in localitatea Calarasi Gara, reteaua de apa are o lungime de 4.452 m, la
care sunt racordati 300 locuitori. Reteaua de apa existenta este in stare buna de functionare.
Figură 22 Schema infrastructurii de apa din Calarasi si Calarasi Gara
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Bogata
Sursa de apa, tratarea apei –Sursa de apa pentru Bogata este aceeasi cu sursa pentru Turda, si
anume: Fronturile de captare Cornesti si Mihai Viteazu (Turda).
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru localitatea Bogata.
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din rezervorul de apa aflat in incinta
gospodariei de apa din Turda.
Reteaua de distributie
Reteaua de distributie este legata de reteaua de distributie a orasului Turda. Reteaua este din PEID
cu DN 50-110 si lungimea de 9.200 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.

2.10.1.6
Comuna Viisoara
Comuna Viisoara contine localitatile: Viisoara si Urca
Viisoara si Urca
Sursa de apa, tratarea apei - Sursa de apa pentru Viisoara si Urca este aceeasi cu sursa pentru
Campia Turzii si anume:
• sursa de suprafata Hasdate
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de apa destinat doar pentru aceste localitati.
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din reteaua de apa a localitatii Campia
Turzii, care alimenteaza aceste localitati.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie este legata de reteaua de distributie pentru Campia
Turzii. Reteaua este din PEID cu DN 50-110 si are o lungimea de 23.000 m, la reteaua de distributie
existenta fiind racordati un numar de 4.220 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.
Figură 23 Schema infrastructurii de apa din Viisoara si Urca

2.10.1.7
Comuna Luna
Comuna Luna contine localitatile: Luna, Luncani si Gligoresti
Luna
Sursa de apa, tratarea apei
Captarea este constituita dintr-un dren, avand lungimea de 675 m, realizat din tuburi de beton cu
Dn 300 mm, prevazut cu filtru invers, ecran de argila, camine de vizitare si put colector.
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Rezervoare, statii de pompare - Din putul colector apa este pompata in rezervorul de inmagazinare
de 200 mc.
Retea de distributie
Reteaua de distributie este legata de reteaua de distribuie a orasului Turda. Reteaua este din PEID
cu DN50-110 si lungimea de 9.200 m, la care sunt racordati 984 locuitori.
Reteaua de apa existenta este in buna stare de functionare, iar pentru atingerea gradului de
acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.
Figură 24 Schema infrastructurii de apa din Luna

Luncani
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatea este alimentata cu apa prin captarea unui dren cu o lungime de 100 m si cu ajutorul unor
puturi de adancime executate de catre localnici, dar care nu au fost preluate inca de catre primarie
sau operator. Reteaua dispune de o statie de clorinare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - exista un rezervor de apa in localitate cu o capacitate de 200 mc,
de unde apa este distributa gravitational spre locuitori.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Luncani este de aproximativ 6.700 m si
deserveste 450 locuitori.
Reteaua de apa existenta este in buna stare de functionare, iar pentru atingerea gradului de
acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Gligoresti
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa prin captarea unui dren realizat pe
malul raului Aries. Nu exista statie de clorinare a apei si este necesara dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - In localitate exista 6 rezervore de apa 6 x 50 mc
(volum total = 300 mc),care asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Gligoresti are o lungime de aproximativ
3.850 m si deserveste542 locuitori.

2.10.1.8
Comuna Petresti de Jos
Comuna Petresti de Jos contine localitatile: Petresti de Jos, Petresti de Mijloc, Petresti de Sus,
Deleni, Livada, Plaiuri si Craiesti.

Petresti de Jos
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatea este alimentata cu apa prin captarea a 3 izvoare aflate in vecinatatea raului Hasdate si un
put forat cu o adancime de 22,4 m. Sistemul de alimentare cu apa nu dispune de statie de
tratare/clorinare a apei, fiind necesara realizarea dezinfectiei apei.
Rezervoare, statii de pompare - nu exista rezervor de apa sau statii de pompare in localitate,
distributia facandu-se gravitational direct de la surse.

Pagina 104

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Jos are o lungime de
aproximativ 7.300 m si deserveste 558 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Petresti de Mijloc
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind
necesara realizarea dezinfectiei apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa din beton cu o capacitate de 100 mc care
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petresti de Mijloc are o lungime de
aproximativ 1.900 m si deserveste 132 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Petresti de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate. Apa captata este tratata printr-o statie de clorinare.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa cu o capacitate de 12,5 mc care asigura
distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Petrestii de Susare o lungime de
aproximativ 2.250 m si deserveste 82 locuitori.

Livada
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Valea Livezii si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 4 rezervoare de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare
(capacitate totala de inmagazinare = 40 mc), care asigura distributia apei gravitational in toata
localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Livada are o lungime de aproximativ
5.350 m si deserveste 174 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Deleni
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Micus si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de apa cu o capacitate de 100 mc, care asigura
distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Deleni are o lungime de aproximativ
4.900 m si deserveste 218 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Plaiuri
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Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe un afluent al raului Hasdate si nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind
necesara dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 3 rezervoare de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare
(capacitate totala de inmagazinare = 30 mc), care asigura distributia apei gravitational in toata
localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Plaiuri are o lungime de aproximativ
3.600 m si deserveste 150 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Craiesti
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa printr-o captare de suprafata
realizata pe raul Saliste si nu dispune de statie de tratare sau clorinarea apei, fiind necesara
dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista 4 rezervoare de apa cu o capacitate de 10 mc fiecare, care
asigura distributia apei gravitational in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Craiesti are o lungime de aproximativ
3.450 m si deserveste 175 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

2.10.1.9
Comuna Triteni de Sus
Comuna Tritenii de Joseste compusa din localitatile: Tritenii de Sus, Tritenii de Jos, Padureni,
Colonia, Clapa, Triteni Hotar.
Tritenii de Jos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din doua puturi de adancime. Unul
din puturi se afla in zona primariei, apa captata este pompata in rezervorul de 150 mc aflat in amonte,
la o distanta de aproximativ 1 km. Al doilea put este situat in cealalta parte a localitatii, pompand apa
in rezervorul de 60 mc, amplasat in apropiere. Apa distribuita in localitatea nu este tratata.
Sursa de apa a localitatii este insuficienta, fiind necesara suplimentarea captarii de apa pentru a
asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa precum si tratarea acesteia.
Rezervoare, statii de pompare - in localitate exista 2 rezervoare de apa (1 x 150 mc si 1 x 60 mc),
unul in partea de vest a localitatii si unul in partea de est. Din aceste rezervoare apa este distribuita
gravitational in localitate.
Pentru asigurarea debitului de apa necesar precum si a rezervei de incendiu este necesar realizarea
unui nou rezervor de apa cu o capacitate de 250 mc.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Tritenii de Jos are o lungime de
aproximativ 5.300 m si deserveste 750 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100% este necesara extinderea retelei de apa.

Tritenii de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Reteaua de distributie - In momentul actual nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.
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Padureni
Sursa de apa, tratarea apei
Localitatea este alimentata cu apa dintr-un put de adancime amplasat in zona centrala a localitatii, de
unde apa este pompata in reteaua de distributie. Sursa de apa a localitatii este insuficienta fiind
necesara suplimentarea captarii de apa pentru a asigura debitul necesar de apa si in perioada
secetoasa.
Localitatea nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara a se realiza.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la put, prin pompare.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Padureni are o lungime de aproximativ
4.250 m si deserveste 1.193 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Colonia
Sursa de apa, tratarea apei - 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.
Sursa de apa a localitatii este insuficienta, fiind necesara suplimentarea captarii de apa pentru a
asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa.
Localitatea nu dispune de statie de tratare sau clorinare a apei, fiind necesara a se realiza.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacitate de
100 mc, care asigura distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Retea de distributie - 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 retelei de apa.

Clapa
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Reteaua de distributie - In momentul actual, nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.

Triteni Hotar
Sursa de apa, tratarea apei - Nu exista.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista.
Retea de distributie - In momentul actual nu exista retea de apa in sistem centralizat in localitate,
fiind necesara realizarea acesteia.

2.10.1.10

Comuna Ploscos

Comuna Ploscos cuprinde localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lodobas.
Ploscos
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Valea Florilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare sau clorinare a
apei.
Pagina 107

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa.
Retea de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Ploscos are o lungime de aproximativ
6.500 m si deserveste 315 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Crairat
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Fineata Vacilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare sau clorinare a
apei.
Sursa de apa a localitatii este insuficienta fiind necesara suplimentarea captarii de apa, pentru a
asigura debitul necesar de apa si in perioada secetoasa precum si dezinfectia apei.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa. Pentru asigurarea debitului de apa necesar precum si a rezervei de incendiu este
necesara constructia unui rezervor de apa nou cu o capacitate de 150 mc.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Crairat are o lungime de aproximativ
5.300 m si deserveste 90 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Valea Florilor
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Valea Florilor. Localitatea nu dispune de sistem de tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Nu exista rezervor de inmagazinare a apei, distributia facandu-se
direct de la sursa.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Valea Florilor are o lungime de
aproximativ 3.600 m si deserveste 225 locuitori.
Pentru atingerea gradului de acoperire de 100%, este necesara extinderea retelei de apa.

Lodobas
Locuitorii din Lodobas au retele individuale de apa potabila.

2.10.1.11

Comuna Ciurila

Comuna Ciurila contine localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si
Filea de Sus.
Ciurila
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Salicea. Localitatea dispune de sistem de tratare a apei prin clorinare.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitational a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Ciurila acopera toate strazile si
deserveste 142 locuitori.

Filea de Jos
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Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Filea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Filea de Jos acopera toate strazile si
deserveste 184 locuitori.

Filea de Sus
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata, printr-o
captare realizata pe raul Filea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 80 mc care asigura
distributia gravitational a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Filea de Sus acopera toate strazile si
deserveste 145 locuitori.

Sutu
Sursa de apa, tratarea apei - Localitatea este alimentata cu apa din surse de suprafata printr-o
captare realizata pe raul Salistea. Localitatea dispune de statie de clorinare pentru tratare a apei.
Rezervoare, statii de pompare - Exista un rezervor de inmagazinare a apei de 60 mc care asigura
distributia gravitationala a apei in toata localitatea.
Reteaua de distributie - Reteaua de distributie din localitatea Sutu acopera toate strazile si
deserveste 88 locuitori.

Pentru localitatile Salicea, Saliste, Prunis si Padureni, nu exista sisteme de alimentare cu apa
centralizate sau solutii independente. Este necesara realizarea unor fronturi de captare cu dezinfectia
apei, inmagazinare si retele de distributie a apei potabile.

2.10.1.12

Comuna Ceanu Mare

Comuna Ceanu Mare are in componenta localitatile Ceanu Mare, Iacobeni, Valea luiCati, Boldut,
Boian, Hodai Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate si Ciurgau.
Sistemele de apa din localitatile Iacobeni si Boldut sunt deservite de alt operator.
Localitatile Ceanu Mare si Iacobeni au ca sursa de apa lacul de acumulare de la barajul Tarnita si
sunt alimentate din conducta de aductiune a municipiului Cluj Napoca.
Localitatea Boldut este alimentata cu apa din surse de adancime proprii.
Localitatile Valea lui Cati, Boian, Hodai Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate si Ciurgau nu au sistem
centralizat de alimentare cu apa. Este necesara realizarea unor fronturi de captare cu dezinfectia
apei, inmagazinare si retele de distributie a apei potabile.
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2.10.2 Infrastructura de canalizare
2.10.2.1

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 I, 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 (etapa I) s-au realizat urmatoarele:
- s-au reabilitat o lungimea de 11.202 m din reteaua de canalizare (din PVC) si 524 racorduri;
- 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.
Datorita dezvoltarii rapide a localitatii este necesara extinderea sistemului de canalizare menajera
pentru deservirea intregii localitati.
Reteaua de canalizare menajera din localitate are pe unele strazi durata de viata depasita,
producandu-se multe avarii. Este necesara reabilitarea acestor retele pentru:
- a se evita infiltratiile in reteaua de canalizare menajera, care ar putea creste volumul apelor
menajere necesar a fi epurate;
- pentru protejarea mediului inconjurator care ar putea fi afectat de exfiltratiile din sistem.
Statii de pompare
In prima etapa a programului POS Mediu s-au construit 5 statii de pompare apa uzata si anume:
Statia
de
pompare/Strada

Tipul
constructiei

SP 1
SP 2
SP 3
SP 6
SP 8

Subterana
Subterana
Subterana
Subterana
Subterana

Nr pompe
(in functiune +
rezerva)
2+1
2+1
3+1
1+1
2+1

Debit/pompa
3
(m /h)
18
18
54
9
12,6

Inaltime
pompare
Hp (mCA)
17,5
17,5
23
15
23

Epurarea apei uzate
Apa uzata colectata de la consumatorii din Turda se trateaza in Statia de Epurare de la Campia
Turzii.

2.10.2.2

Municipiul Campia Turzii

Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare municipiului Campia Turzii este executata in sistem unitar. Inaintea
programului POS Mediu I, reteaua de canalizare totaliza 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.
Datorita dezvoltarii rapide a localitatii, este necesare extinderea sistemului de canalizare menajera
pentru deservirea intregii localitati.
Reteaua de canalizare menajera din localitate are pe unele strazi durata de viata depasita,
producandu-se multe avarii. Este necesara reabilitarea acestor retele pentru:
- a se evita infiltratiile in reteaua de canalizare menajera, care ar putea creste volumul apelor
menajere necesar a fi epurate;
- pentru protejarea mediului inconjurator care ar putea fi afectat de exfiltratiile din sistem.
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Statii de pompare
In proiectul POS Mediu etapa I, s-au construit 2 statii de pompare apa uzata, avand urmatoarele
caracteristici:
Statia
de
pompare/Strada

Tipul
constructiei

SP 1
SP 2

Subterana
Subterana

Nr pompe
(in functiune +
rezerva)
1+1
1+1

Debit/pompa
3
(m /h)

Inaltime pompare
Hp (mCA)

35
18

17
17.5

Figură 25 Statia de epurare Campia Turzii

Descriere flux si capacitati de epurare
Statia de epurare Campia Turzii a fost reabilitata si modernizata prin finantare POS Mediu I, n baza
contractului nr. 11072/08.07.2009 - Pachet 12 incheiat cu COSTRUZIONI DONDI S.p.A. si
S.C. ACSA S.A.
Parametrii de dimensionare pentru statia noua au fost:
DESCRIERE
Locuitori deserviti in total: L.E.

Unitate de masura

Valoare

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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DESCRIERE

Unitate de masura

Valoare

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

Incarcarile apei uzate:
La intrarea apei uzate in statia de epurare:
PARAMETRI
Cantitate
Incarcarea organica
Incarcarea specifica rezultata
Cantitate
Incarcarea organic CCO – Cr
Azot total ca TKN
Poluare specifica TKN
Azot amoniacal NH4-N:
Poluare medie rezultata in NH4
NH3- Amoniac
NH3- Amoniac- Concentratie:
Fosfor total, P
Poluare medie rezultanta P
Substante solide totale- SST
Concentratie medie:
Solide volatile- SSV
Concentratie solide volatile (SSV)

Indici

U.M

Valoare

CBO5
CBO5
CBO5
CCO-Cr
COD-Cr
TKN
TKN
NH4-N
NH4-N
NH3-N
NH3-N
P
P
SST
SST
SSV
SSV

kg/zi
mg/l
g/L.E./zi
kg/zi
Mg/l
kg/zi
mg/l
kg/zi
mg/l
kg/zi
mg/l
kg/zi
mg/l
kg/g
mg/l
kg/g
mg/l

6.600,00
157,14
60,00
13.200,00
314,29
1.331,00
31,69
465,85
11,09
799
17,83
308,00
7,33
7.700,00
183,33
5.390,00
128,33

Parametrii apei epurate:
Parametri
CBO5
COD
SS
NO3-N
Fosfor- total

Unitate de masura

Valori

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

25
125
35
10
1

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 bilogica:
- Bazine de aerare pentru nitrificare-denitrificare cu sisteme de difuzie a aerului cu bule fine;
- Staite de suflante pentru asigurarea debitului necesar de aer;
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- 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

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:
mm
20
Gratare rare
mm
6
Gratare dese
Inaltimea apei in canal:
1,3
Gratare rare:
m
Gratare dese
1,1
Statie de pompare ape uzate:
Date de calcul
Debit maxim de ridicat
Pompe in functionare
Pompe de rezerva calda
Debit hidraulic pentru fiecare pompa
Presiunea
Presiune de utilizare
Putere utilizata de pompa, in punctul de functionare

Unitate de masura
mc/h
nr.
nr.
mc/h
m
m.c.l.
kW

Valoare
4.300
4
1
1.075
9,60
8,10
32,68

Deznispator 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:
Lungime:
28
m
Latime totala din care,
5
Latime parte grasimi
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
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Unitate de masura
mc/h
mCA

Valoare
30
5

Decantor primar longirudinal
Sunt prevazute doua linii paralele cu poduri racloare longitudinale pentru evacuiare namol primar
si spuma.
Date de calcul
Unitate de masura
Valoare
Dimensiuni bazin:
Lungime:
50
m
Latime
10
Adincime
5
Incarcarea maxima de suparfata
m/h
4,3
Timpul de retentie max.
min
38
Parametrii treptei mecanice
Date de calcul
SST la intrare:
SST dupa gratare
Substante solide sedimentabile
Concentratia de SS din namolul primar
Cantitatea zilnica a namolului primar:
Capacitatea orara a namolului primar Qp: 208/16
Randamentul epurarii la treapta mecanica:
Date de calcul
Substante solide sedimentabile
SST
CBO5
TKN
Fosfor

Unitate de masura
kg/zi
kg/zi
kg/zi
%
mc/zi
mc/h

Unitate de masura
%
%
%
%
%

Valoare
7700
6206
4158
2,0
208
13

Valoare
80
67
28,6
15
5

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
Timp de retentie
Concentratia namolului activ in
bazin de aerare
Necesar de oxigen
Necesar de aer
Necesar de difuzori
Caracteristici suflante:
Debit
Presiune
Putere instalata/consumata
Nr. suflate active/rez.
Cantitatea de namol in exces
Concentratia namolului in exces

20.975
mc
h

12.265
2.776
12

kg/mc

4,5

kg/zi
mc/h
buc.

12.415
16.592
5.000

mc/h
mbar
kW
buc.
kg/zi
mc/zi
%

3.396
600
90/70,60
5/1
2.521
210,12
1,2
Pagina 114

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

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
Adincimea 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

LINIA NAMOLULUI
Ingrosator gravitational de namol
A fost prevazut un ingrosator gravitational circular cu pod raclor
Date de calcul
Diametru
Adincimea namolului
Volum total
Timp de retentie
Concentratia namolului ingrosat

Unitate de masura
m
m
mc
h
%

Valoare
12
3,4
384
16,5
4,7

Metantancuri
Au fost prevazute doua metantancuri cu camera de manevra avind 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 produis zilnic
mc/zi
1566
Volum de namol rezultat dupa
mc/zi
104,44
metantancuri
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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 avind in componenta
toate echipamentele necesare de preparare si dozare coagulanti precum si pompe de
dozare coagulant si namol.
Date de calcul
Debit de namol zilnic
Concentartia de substanta uscata in
namolul deshidratat

Unitate de masura
mc/zi

Valoare
104,44

%

25

Volum de namol deshidratat rezultat

mc/zi

26,11

Debit masic de namol zilnic
Cantitatea zilnica de polielectrolit utilizat
pentru deshidratare

kg/zi

36.554

Kg/zi

18.28

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
Volum de stocare
Debit pompe dozatoare
Cantitatea zilnica utilizata

Unitate de masura
mc
l/h
l

Valoare
24
70 - 100
1.212,5

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
Consul de biogaz

kWt
mc/h

272
75,5
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2.10.2.3
Comuna Sandulesti
Comuna Sandulesti are in componenta satele Sandulesti si Copaceni.
Sandulesti
Retele de canalizare
Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POS Mediu I,reteaua de canalizare menajera existenta
masura aproximativ 1.500 m, iar prin realizarea lucrarilor propuse in POS Mediu I, s-a extins reteaua
de canalizare cu aproximativ 5.178 m. Materialele utilizate pentru conducte au fost din PVC-KG, SN 4
pentru conductele de canalizare gravitationala cu diametre de 250 mm si polietilena de inalta
densitate (PIED), Pn 6 atm, PE100 (pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate
menajere). S-au executat 528 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
Copaceni
In localitatea Copaceni este in derulare un proiect de retele canalizare manajera si statie de epurare
care sa deserveasca toata populatia, finantat din fonduri nationale, Masura 3.2.2.

2.10.2.4
Comuna Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu are in componenta satele Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti.
Mihai Viteazu
La reteaua de canalizare existenta sunt conectati un numar de 2.009 locuitori.
Retele de canalizare
Inaintea executiei lucrarilor cuprinse in POS Mediu I, reteaua de canalizare menajera existenta
masura aproximativ 9.700 m, iar prin realizarea lucrarilor finantate prin POS Mediu I, s-a extins
reteaua de canalizare menajera cu 2.704 m. Materialele utilizate pentru conducte au fost din PVCKG, 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 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.
Caracteristicele statiei de pompare sunt cele prezentate mai jos:
Nr pompe
Statia
de
(in
Tipul constructiei
pompare/Strada
functiune +
rezerva)
Cheson
SP 1
D=3m
H=6m
1+1
circular

Debit/
pompa
3
Qp (m /h)

Inaltime
pompare
Hp (mCA)

9

25

De asemenea, s-a executat o conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate (PEID)
Dn 125 mm in lungime de 295 m.
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

Cornesti si Cheia
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
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Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

2.10.2.5
Comuna Calarasi
Comuna Calarasi contine localitatile: Calarasi, Calarasi Gara si Bogata.
Calarasi Gara si Calarasi
Retele de canalizare - Localitatile nu au retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

Bogata
Retele de canalizare - In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime de 6.100 m.
Statii de pompara apa uzata - In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 5
statii de pompare apa uzata, cu 3.100 m de conducte de refulare.
Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

2.10.2.6
Comuna Viisoara
Comuna Viisoara contine localitatile: Viisoara si Urca.
Viisoara
Retele de canalizare - In localitate exista retea de canalizare centralizata in lungime aproximativa de
18.000 m.Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care
este necesara extinderea retelei.
Statii de pompara apa uzata - In zonele unde apa uzata nu putea fi dirijata gravitational, exista 2
statii de pompare apa uzata, cu o lungime de aproximativ 3.400 m de conducte de refulare.
Statie de epurare - Apa uzata colectata din localitate este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.
Urca
Retele de canalizare - 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.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
Statii de pompare ape uzate - Acest domeniu de lucrari include construirea unei statii de pompare a
apelor uzate care sa asigure colectarea si pomparea apelor uzate din localitatea Urca, deoarece
terenul natural nu permite preluarea gravitationala a apelor uzate.
Caracteristicele statiei de pompare sunt cele prezentate mai jos:
Nr pompe
Statia
de
Tipul constructiei
(in functiune
pompare/Strada
+ rezerva)
SP 1
Cheson
D=3m
H=6m
1+1

Debit/
pompa
3
Qp (m /h)
18

Inaltime
pompare
Hp (mCA)
20
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circular
De asemenea, s-a executat o conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate PEID
Dn 125 mm in lungime de 4.864 m.
Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

2.10.2.7
Comuna Luna
Comuna Luna contine localitatile: Luna, Luncani si Gligoresti
Luna
Retele de canalizare – Inaintea implementarii programului POS Mediu I, in localitate existau
aproximativ 3.500 m retea canalizare menajera.
Programul POS Mediu (etapa I) 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, PE125, PE 140 si PE160,
pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare ape uzate menajere.
Tipurile de conducte, pe strazi si diametre sunt:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Amplasament (strada)

Retea canalizare aferenta SP 1
Retea canalizare aferenta SP 2
Retea canalizare aferenta SP 3
Retea canalizare spre statia de
epurare Campia Turzii
Total canalizare

Material

Diametru (mm)

Lung. aprox.(m)

PVC
PVC
PVC
PVC

315
315
315
315

1.861
413
2.292
1.140
5.706 m

S-au executat 742 racorduri noi la reteaua de canalizare menajera.
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.
Caracteristicile statiilor de pompare sunt cele prezentate in tabelul urmator:
Nr pompe
Debit/
Statia de
Tipul constructiei
(in functiune +
pompa
pompare
3
rezerva)
Qp (m /h)
Cheson
SP 1
D=3m
H=7 m
1+1
18
circular
Cheson
SP 2
D=3m
H=6m
1+1
36
circular
Cheson
SP 3
D=3m
H= 7 m
1+1
72
circular

Inaltime
pompare
Hp (mCA)
25
40
20

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
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Statia de epurare - Apa uzata colectata din comuna este dirijata spre statia de epurare Campia
Turzii.

Luncani
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 6.000 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii 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.

Gligoresti
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

2.10.2.8
Comuna Petresti de Jos
Comuna Petresti 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.

2.10.2.9

Comuna Triteni de Sus

Comuna Tritenii de Sus include localitatile: Tritenii de Sus, Tritenii de Jos, Padureni, Colonia, Clapa,
Triteni Hotar.
Tritenii de Jos
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 13.600 m.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii 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. Statia de epurare este dimensionata
pentru intreaga localitate, iar apa epurata este deversata in emisarul Tritul.

Tritenii de Sus
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 1.550 m, realizate pe strada principala.
Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este necesara
extinderea retelei.
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Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare - Apa uzata menajera din localitatea este transportata spre statia de epurare din
localitatea Tritenii de Jos.

Padureni
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 1.950 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii 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.

Colonia
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime totala
de 4.750 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii 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
250 l/s. Apa epurata este deversata in emisarul Tritul.

Clapa
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

Tritenii Hotar
Retele de canalizare - Localitatea nu are retele de canalizare in sistem centralizat.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare.
Statii de epurare - Nu exista statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere
se face cu ajutorul foselor septice individuale.

2.10.2.10

Comuna Ploscos

Comuna Ploscos contine localitatile: Ploscos, Crairat, Valea Florilor si Lodobas.
Comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor
uzate menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale.

2.10.2.11

Comuna Ciurila

Pagina 121

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

Comuna Ciurila include localitatile: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu, Padureni, Filea de Jos si
Filea de Sus.
Sutu
Retele de canalizare - Localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera cu o lungime
aproximativa de 2.900 m.
Statii de pompare - Nu exista statii de pompare pe reteaua de canalizare, colectarea facandu-se
gravitational.
Statii de epurare – In localitate exista o statie de epurare a apelor uzate menajera modulara.
Aceasta statie de epurare este dimensionata pentru a deservi intreaga localitate, iar apa epurata este
deversata intr-un afluent al raului Saliste.

Localitatile Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Padureni, Filea de Jos si Filea de Sus.
Localitatile nu au retele de canalizare in sistem centralizat, nu exista statii de pompare si nu exista
statii de epurare a apelor uzate menajera. Colectarea apelor menajere se face cu ajutorul foselor
septice individuale.

2.10.2.12
Comuna Ceanu Mare
Comuna Ceanu Mare include localitatile: Ceanu Mare, Iacobeni, Boldut, Boian, Hodai Boian, Valea lui
Cati, Strucut, Fanate, Ciurgau si Dosul Napului.
Comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor
uzate menajere se face cu ajutorul foselor septice individuale.

2.11

Suficienta datelor

2.11.1

Disponibilitatea datelor

Tabelul de mai jos prezintă disponibilitatea informaţiilor colectate:
Tabel 29 Disponibilitatea surselor de date
Sursa de date

Date de arhivă

Date curente

Ministerul
Mediului
şi
Padurilor, actual Ministerul
Mediului si al Schimbarilor
Climatice

Informaţii disponibile pe web-siteuri şi în alte publicaţii.

Informaţii curente furnizate de
MMP

Consiliul Judeţean Cluj

Informaţii bune disponibile pe website-uri şi în alte publicaţii.

Listă completă de informaţii
curente furnizată de Consiliul
Judeţean Maramureş

Turda

Furnizare de informaţii de arhivă
bune, ca de exemplu rapoarte,
desene şi prezentări

Informaţiile curente au fost
puse la dispoziţie prompt.

Campia Turzii

Furnizare de informaţii de arhivă
bune, ca de exemplu rapoarte,
desene şi prezentări

Informaţiile curente au fost
puse la dispoziţie prompt.

Viisoara,
Luna,
Mihai
Viteazu, petrestii de Jos,
Sandulesti, Tritenii de Jos,
Calarasi, Ploscos, Ciurila

Date disponibile din rapoartele din
arhivă.

Informaţii curente disponibile,
dar unele dintre date nu sunt
disponibile sau nu au fost
colectate.
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2.11.2 Calitatea datelor
Datele furnizate prin chestionare nu au fost suficiente din punct de vedere cantitativ si calitativ,
urmând ca în următoarele faze de proiectare să fie substantial îmbunătătite. În cea mai mare parte,
nu există studii topografice, studii geotehnice si hidrogeologice si analize privind calitatea apei.
Tabelul de mai jos conţine observaţii privind calitatea datelor obţinute pentru proiect.
Tabel 30 Observaţii privind calitatea datelor
Sursa de date

Date de arhivă: Observaţii din Date curente
rapoarte

Ministerul
Mediului
şi
Padurilor, actual Ministerul Informaţii disponibile pe web-siteMediului si al Schimbarilor uri şi în alte publicaţii.
Climatice

Informaţii la zi bune.

Consiliul Judeţean Cluj

Informaţii bune disponibile pe website-uri şi în alte publicaţii.

Unele dintre proiecte care au
fost descrise ca fiind în faza
de proiectare sunt de fapt în
faza de execuţie. Totuşi,
aceasta nu este o eroare în
datele ţinute de CJ, ci
probleme în raportările primite
din localitatile din regiune.

Turda

În general, datele prezentate sunt
bune. Majoritatea datelor colectate
de la beneficiari par să fie de
încredere, unele date sunt prea
detaliate, iar unele date lipsesc.

Au
fost
furnizate
date
suficiente pentru a ne forma o
opinie.

Campia Turzii

În general, datele prezentate sunt
bune. Majoritatea datelor colectate
de la beneficiari par să fie de
încredere, unele date sunt prea
detaliate, iar unele date lipsesc.

Au
fost
furnizate
date
suficiente pentru a ne forma o
opinie.

În general, datele prezentate sunt
bune. Majoritatea datelor colectate
de la beneficiari par să fie de
Viisoara, Luna, Mihai Viteazu, încredere, unele date sunt prea
petrestii de Jos, Sandulesti, detaliate, iar unele date lipsesc.
Tritenii de Jos, Calarasi, Unele date sunt confuze. Datele
Ploscos, Ciurila
privind debitele nu sunt de
încredere pentru că în majoritatea
locuintelor nu se face măsurarea
debitelor.

Datele
sunt
în
general
satisfăcătoare, dar sunt şi
anomalii în unele dintre
informaţiile furnizate, precum
şi unele date lipsă. Datele de
gestionare a activelor din
reţele sunt în general încă de
calitate slabă. Informaţiile
privind stadiul actual al
proiectelor curente şi viitoare
nu sunt întotdeauna foarte
clare din cauza demarcării
responsibilităţilor. Evaluarea
nevoilor este de obicei bună,
dar se concentrează prea
mult pe soluţia la problemele
locale şi nu ia în calcul
opţiunile strategice.
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Concluzii
2.12.1 Deficiente actuale

Deficienţele informaţiilor privind infrastructura de apă si apa uzata colectate sunt:
-

Calitatea şi tipul de informaţii oferite în studiu depind foarte mult de disponibilitatea
fondurilor pentru operare şi întreţinere a sistemelor

-

Informaţiile legate de sistemele de alimentare cu apă par să fie de calitate mai bună
decât informaţiile disponibile pentru staţiile de tratare a apei;

-

Acuratetea datelor despre debite este probabila întrucât debitele sunt măsurate în
mică măsură în sistemul de alimentare cu apă potabilă, sistemul de canalizare si
sistemele de tratare;

-

Informaţiile privind stadiul actual al proiectelor curente şi viitoare nu sunt întotdeauna
foarte clare din cauza demarcării responsabilităţilor.

-

Evaluarea nevoilor este de obicei bună, dar este foarte mult concentrată pe soluţia la
problemele locale şi nu ia în calcul opţiunile strategice.

2.12.2 Definirea bazei de date pentru proiectii
Colectarea de date în cadrul acestui capitol al Master Planul a identificat o listă complexă de proiecte
şi acţiuni atât în alimentarea cu apă, cât şi în canalizare, care ar trebui realizate în regiunea TurdaCampia Turzii pentru a îndeplini condiţiile din Directivele UE.
Se consideră că informaţiile obţinute sunt corespunzătoare pentru a defini conţinutul general al
proiectelor pentru întocmirea în viitor a unor studii de fezabilitate detaliate.
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3. PROGNOZE
3.1 REZUMAT
In capitolul 3 sunt prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico-sociala si demografica
descrisa la nivel de judet si oras (prezentata in cap. 3.3.1-3.3.4), de pierderile de apa in sisteme, nivel
de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din mediul urban si rural, pentru consumurile de
apa potabila in institutii si centrele comerciale, precum si cele din industrie, infiltratiile precum si
sumarul prognozei debitului si a incarcarii apei uzate.
In cuprinsul sau se analizeaza mai intai indicatorii macro-economici si socio-economici relevanti si
cele mai recente tendinte ale lor la nivel national, regional si judetean si se prezinta prognoze ale
evolutiei viitoare a populatiei, a venitului pe gospodarie si a activitatii economice in judetul Cluj, intre
2010 si 2043. Aceste prognoze servesc ca baza pentru determinarea ulterioara a investitiilor pe
termen lung in sectorul de apain judetsi capacitatea potentiala de contributie a consumatorilor casnici,
industriali si institutionali, care sunt prezentate mai tarziu, in Capitolele 8 si 9.
Capitolul 3.3.prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii economice si veniturilor pe
gospodarie la nivel de judet, prezentate pe perioada 2012 – 2043. Aceste prognoze servesc drept
baza pentru determinarea si evaluarea ulterioara a investitiilor necesare in sectorul de apa din judetul
Cluj.
In prima parte a capitolului 3.3.este prezentata o evolutie economica pe termen scurt pentru perioada
2012-2043.
In partea de mijloc a capitolului 3.3.este prognozata evolutiei populatiei judetului comparativ cu nivelul
national si regional. Prognoza pentru 2013-2043 are la baza normele Institutului National de
Statistica, iar din 2025 pana in 2043 evolutia proiectata a fost corectata luand in considerare migratia
pozitiva estimata pentru perioada respectiva.
A treia parte a capitolului 3.3 se concentreaza pe prognoza veniturilor pe gospodarie, luand in calcul
evolutia recenta a venitului brut mediu pe cap de locuitor, a marimii medii a gospodariei si a ponderii
contributiilor si impozitelor in venitul brut pe gospodarie. Prognoza este prezentata pentru perioada
2012 – 2043 la nivel urban si rural, dar si separat pentru localitati urbane.
In al doilea rand, se prezinta evolutia viitoare a cererii de apa, a debitelor de ape uzate si a incarcarii
previzionate pentru diverse orase din judetul Cluj. Valorile care rezulta vor constitui baza pentru
dimensionarea instalatiilor de apasi apa uzata care urmeaza sa fie instalate pentru a satisface
cererea pana la sfarsitul anului 2043.
In prezentul capitol si anexele sale sunt descrise ipoteze si rezultate atat pentru sectorul de apa cat si
pentru cel de apa uzata.

3.2. METODOLOGIE SI IPOTEZE
S-au luat in considerare urmatoarele ipoteze:
3.2.1. Sisteme de alimentare cu apa


Metodologiile folosite precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in detaliu la
fiecare subcapitol astfel:

− evolutia principalilor indicatori macroeconomici (cresterea economica, inflatia, curs de
schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de Prognoza
(cnp) la care se adauga date furnizate de Institutul National de Statistica (INS), Banca
Nationala a Romaniei (BNR), precum si propriile proiectii ale Consultantului.

− prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de catre
Institutul National de Statistica pe trei scenarii (varianta medie, optimista si pesimista)
in functie de o serie de ipoteze de lucru privind evolutia fertilitatii, sperantei de viata si
migratiei observate in profil teritorial. Pe baza acestor proiectii consultantul a elaborat
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o metodologie de lucru pentru a realiza prognoza demografica la nivel urban/rural si
pentru fiecare oras in parte.

− prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu
privire la veniturile disponibile ale populatiei. Dinamica acestora se considera a fi
diferita pentru mediul urban (unde veniturile disponibile gospodariilor vor creste in
acelasi ritm cu rata cresterii economice) si, respectiv mediul rural(unde cresterea va fi
mai redusa in primii ani). .

− proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP si
sunt prevazute in detaliu in subcapitolul 3.3.4.


pierderile in sisteme se vor reduce, pe masura reabilitarii conductelor de aductiune si retelelor
de distributie;



toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de 20 ani.

De asemenea, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul urban se vor reduce, pe masura
definitivarii sistemului de contorizate si a reducerii consumurilor din aparatura
casnica (masini de spalat rufe, de spalat vesela, etc.);

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul rural vor creste, pe masura cresterii
dotarilor din instalatiile sanitare;

• pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, se accepta
un spor de 20% fata de consumul domestic;

• pentru consumul de apa potabila in industrie, se considera:
− 30 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad redus de murdarie;
− 60 – 120 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad sporit de murdarie.
3.2.2. Sisteme de canalizare

• debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa
potabila livrata in sistemele de alimentare cu apa;

• apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de
specific si tehnologie, grad de preepurare si recirculare, vor fi descarcate in
retelele de canalizare, in conformitate cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a
normativului NTPA 002/2002;

• Incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate
cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002, iar pentru
evacuarea in emisar se vor respecta prescriptiile prevazute in Directiva
91/271/CCE si normativul NTPA 001/2002;

• Apele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie
de situatiile existente in fiecare localitate pe considerente tehnico-economice.
3.2.3. Principalii indicatori macro-economici

Ultima prognoza macro-economica publicata de Comisia Nationala pentru Prognoza (CNP)
pentru perioada 2010 - 2015 se bazeaza pe ipoteza ca mediul de afaceri va ramane stabil iar
cresterea economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu va fi descendenta. Aderarea
la UE va accelera dezvoltarea sociala si economica a Romaniei. Potentialul capitalului intern si forta
de munca sunt necesare pentru a sustine o dezvoltare continua in acelasi timp in tendintele mondiale:
globalizarea, dezvoltarea comunicatiilor si asigurarea tehnologiei pentru protectia mediului.
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Cresterea economica
Conform prognozei macro-economice facute de CNP, Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei
va avea o medie de crestere de 1,5 - 2%, cu posibilitatea de a inregistra valori sub medie la inceputul
perioadei. Ca urmare, decalajele economice si sociale dintre Romania si membrii UE se vor reduce.
In ceea ce priveste oferta interna, se asteapta ca rata de crestere sa fie mai mare in comparatie cu
PIB-ul din constructii si servicii. Consumul intern va fi principalul motor al cresterii economice.
Cresterea economica a Romaniei pe termen mediu va permite imbunatatirea conditiilor de
viata ale populatiei si o reducere a discrepantelor economice si sociale dintre Romania si statele
membre ale UE. Rata ridicata de crestere economica va fi in principal alimentata de cererea interna,
si anume cererea de investitii (investitii straine precum absorbtia de fonduri comunitare). Formarea
bruta de capital fix se asteapta sa creasca cu o valoarea anuala de 11,1%.
Prognoza principalilor indicatori macroeconomici este prezentata in urmatorul tabel:
Tabelul 3.2.3.1 Prognoza indicatorilor macro-economici pentru Romania
U.M.

2010

2013

2015

Indicator

20162025

20252043

Rata de crestere a PIB

Surse oficiale (INS,
CNP, BNR)
%
0,5
4,4

5,2

3,0

2,0

Inflatia, media anuala

%

3,7

2,5

2,3

2,0

2,0

RON/€

4,21

4,5

4,17

n.a*

n.a.*

Rata de schimb

Proiectii

*n.a. (not applicable) - nu se aplica deoarece dupa anul 2015 Romania va fi adoptat deja moneda
unica europeana
Sursa: INS, CNP, propriile proiectii

Figura 3.2.3.1. Evolutia PIB pe ramuri
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Inflatia
Comisia Nationala pentru Prognoza si “Economist Intelligence Unit” estimeaza o descrestere
graduala a ratei anuale a inflatiei de la 5,7% in 2010 la 2,9% in 2013. Desi valorile prognozate pentru
2010-2012 sunt diferite (rata anuala a inflatiei estimata de Comisia Nationala pentru Prognoza este
mai mare decat cea estimata de “Economist Intelligence Unit”) procesul de dezinflatie continua.
Pentru restul perioadei analizate, se estimeaza ca rata anuala a inflatiei va scadea la 2,5%
(2011 – 2015), 2,3% (2016 - 2025) si la 2,0% (2025 - 2043).
In ceea ce priveste rata de schimb, realizarea de prognoze pe termen mediu si lung se
dovedeste a fi un exercitiu deosebit de riscant. Avand in vedere, pe de o parte cele mai recente
evolutii ale cursului de schimb de la finele anului 2012 (cand cursul de schimb la sfarsitul lunii
decembrie a atins un nivel de 4,43 RON/Euro) si, de cealalta parte, declaratiile guvernatorului BNR,
conform carora BNR nu incurajeaza variatiile mari de curs, Consultantul a revizuit prognozele propuse
de CNP in ceea ce priveste rata de schimb la un nivel de 4,24 RON/Euro in 2011 si 4,45 RON/Euro in
2012. Conform Comisiei Nationale de Prognoza se estimeaza pentru anul 2013 un curs mediu de 4,5
RON/Euro.
Dezvoltarea sectorului privat in Romania
Procesul de privatizare in industrie este aproape incheiat. Activitatile care inca se privatizeaza
sunt in sectorul energiei electrice si al resurselor naturale. Agricultura este cvasi-privatizata; aproape
99% din valoarea adaugata in acest sector este datorata proprietatii private.
In sectorul turismului, majoritatea capitalului social (aproximativ 92%) a fost transferat din
proprietatea statului in cea privata si se asteapta ca restul de 8% sa fie privatizat in urmatoarea
perioada.
Aportul crescut al sectorului privat a avut cel mai important rol in cresterea PIB in termeni reali
in ultimii ani.
In ceea ce priveste contributia sectorului privat la PIB, nu se vor inregistra schimbari
semnificative in urmatorii ani. Conform Comisiei Nationale a Prognozei, la sfarsitul lui 2010 contributia
sectorului privat la formarea PIB a fost de aproximativ 79%.
Ponderea sectorului privat in PIB si valoarea adaugata bruta pe total si pe ramurile economiei
nationale va avea urmatoarea evolutie:
Tabelul 3.2.3.2 Contributia sectorului privat la valoarea adaugata bruta,
pe sectoare economice (%)
Sector

2010

2011

2013-2043*

Industrie

84,5

85,0

86,0

Agricultura, silvicultura, piscicultura,
exploatare forestiera

99,0

99,4

99,5

Constructii
Total servicii
PRODUSUL INTERN BRUT

98,0
83,0
76,6

99,0
86,5
78,8

99,0
87,0
80,0
* proiectii ale Consultantului

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza

Nivelul investitiilor din Romania se asteapta sa creasca in urmatorii ani, conducand la o
crestere a sectorului privat atat in termenii capitalului social, cat si al cifrei de afaceri.
Contributia sectorului privat in termenii capitalului social si al cifrei de afaceri in economia
totala este prezentata in tabelul de mai jos.
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Tabelul 3.2.3.3 Contributia sectorului privat la economia nationala (%)
2010

2011

2013-2043*

Capital social

83,0

87,0

90,0

Cifra de afaceri

90,0

92,0

95,0
*proiectii ale Consultantului
Sursa: CNP

Nivelul de salarizare
Pentru perioada 2010-2013 Comisia Nationala de Prognoza s-a inregistrat o crestere a
castigurilor medii lunare brute de la 1.845 RON la 2.210 RON in 2013. Pentru restul perioadei,
Consultantul ia in considerare o crestere reala a salariilor similara cu cresterea economica.
Tabelul 3.2.3.4 Evolutia castigurilor medii lunare brute si nete pentru perioada 2010-2043
Indicator
Castiguri medii lunare brute
(RON/angajat)

2010
1925

2011
2010

2012
2115

2013
2230

2014-2019
2390

2020-2043
n.a

Castiguri medii lunare nete
(RON/angajat)
Modificarea fata de anul
anterior (procent)
Ponderea castigurilor nete
in castigurile brute (%)
Castiguri reale (%)

1403

1464

1539

1620

1734

n.a

3,9

4,6

5,2

5,4

7,2

7,2

72,9

72,8

72,8

72,6

72,6

n.a.

0,2

1,1

2,3

2,7

4,6

4,6
Sursa: INS

Indicatorii fortei de munca
Evolutia pietei fortei de munca va fi influentata de dinamica totalului populatiei, de populatia
ocupata si de numarul de angajati. Conform ipotezelor de lucru pe care sunt bazate prognozele pana
in 2013, populatia totala va continua sa se diminueze cu aproximativ 0,4% anual. Schimbari majore
vor avea loc de asemenea in structura pe grupe de varsta a populatiei, care va fi caracterizata de o
viitoare imbatranire demografica, prin reducerea populatiei cu varsta sub 15 ani si cresterea
numarului populatiei mai in varsta.

Tabelul 3.2.3.5 Prognoza indicatorilor fortei de munca pentru Romania, 2010 - 2043
Toate valorile in %
Populatia activa*)
Populatia civila angajata*)
Angajati
Rata activitatii*)
Rata de ocupare*)
Rata somajului (ILO)

2010
0,4
0,5
0,1
63,5
59,3
6,4

2011
0,3
0,5
0,2
63,8
59,6
6,3

2012
0,3
0,5
0,2
64,0
60,0
6,1

2013
0,3
0,3
0,4
64,3
60,3
6,0

2014-2043
0,3
0,3
0,4
65,0
61,0
5,0

*) populatia de varsta de munca (15-64 ani)
Sursa: INS, CNP

In perioada 2010 – 2015, populatia activa in varsta de munca este prognozata sa creasca cu
aproximativ 47.500 persoane sau cu 0,6% anual, in principal datorita unor investitii straine mai mari,
unui nivel mai ridicat de competitivitate si a unor salarii mai mari.

Pagina 7

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie principala preocupare a Guvernului
Romaniei. In 2010, rata somajului, conform metodologiei ILO a fost de 7%. Aceasta descrestere va
continua in viitor, pentru 2015 fiind estimata o rata de aproximativ 6,4%.

Figura 3.2.3.2 Evolutia populatiei ocupate si a ratei somajului
3.3. PROGNOZA POPULATIEI
3.3.1 Metoda de prognozare pentru populatie
Metodele de prognoza a populatiei se pot baza pe o varietate de modele, toate prezentand
atat avantaje cat si limite - de la extrapolari simple sau complexe, proportii simple sau complexe la
metode mai complexe. Alegerea metodei de proiectie depinde de un numar de factori de la
disponibilitatea si calitatea datelor (validitatea datelor) la veridicitatea, complexitatea modelului si
disponibilitatea resurselor.
Metoda de prognozare pentru populatie realizata de Consultant se bazeaza pe prognoza
1
populatiei la nivel regional si judetean elaborata de Institutul National de Statistica .
Aceste prognoze demografice au fost elaborate pe baza unor ipoteze de lucru privind
fertilitatea, speranta de viata la nastere si evolutia fenomenului migrationist. Conform acestor ipoteze,
au fost schitate cateva scenarii ale evolutiilor populatiei (alternativa pesimista, medie si optimista).
Prognoza populatiei pe zone (urban/rural) a fost realizata de catre Institutul National de
Statistica numai la nivel regional.
La nivel de judet si de orase, Consultantul a realizat prognoza populatiei pe baza
urmatoarelor metodologii si ipoteze de lucru:
• Punctul de plecare il reprezinta proiectarea populatiei la nivel de judet, pana in anul
2025, realizata de catre Institutul National de Statistica, pe trei scenarii (varianta medie,
optimista si pesimista). Cele 3 scenarii de evolutie sunt realizate in functie de diferite
ipoteze de lucru cu privire la evolutia fertilitatii, sperantei de viata la nastere si migratiei
observate in profil teritorial.
1

Institutul National de Statistica, “Prognoza populatiei Romaniei in profil teritorial pana in 2025”, 2009;
“Prognoza populatiei dupa zona, pana in 2025”, 2009
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• Pe baza proiectiilor mai sus mentionate, pentru fiecare scenariu, se calculeaza o rata
medie anuala de crestere/descrestere la nivel de judet/regiune.

• Se calculeaza rata medie anuala a modificarii (cresterii/scaderii) populatiei, la nivelul
•
•
•
•
•

judetului/regunii, in perioada cuprinsa intre anul 2002 (cand s-a realizat ultimul
recensamant) si 2010 (cele mai recente date disponbile);
La nivelul judetului, se va alege acel scenariul de evolutie demografica (din cele
prezentate de INS) care se apropie cel mai mult de evolutia populatiei judetului/regiunii
in perioada 2010-2011;
Fata de media judetului, se va face o diferentiere intre evolutia populatiei din zona
urbana si cea rurala, conform prognozelor urban/rural prezentate de INS la nivel de
regiune.
Scenariul de modificare a populatiei urbane va fi ales pentru fiecare oras in parte, pe
acelasi principiu (din cele 3 scenarii se va alege acela care se apropie cel mai mult
mediei anuale din 2010-2011).
Populatia urbana va fi calculata ca suma a populatiei oraselor din judet;
Populatia rurala va fi calculata ca diferenta populatiei judetului si cea urbana. Pentru
verificare, ratele de evolutie ale populatiei rurale la nivel de judet vor fi comparate cu
cele publicate de INS la nivel de regiune.

3.3.2 Abordarea strategica pentru definirea aglomerarilor
3.3.2.1 Consideratii generale
Termenul „aglomerare” este definit si interpretat in doua documente:



Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, articolul 2.4 si
Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, 16 ianuarie 2007,
Bruxelles, Capitolul 1.

Definitia-cheie a unei aglomerari, conform Directivei Europene a Apei Uzate 91/271/EEC privind
epurarea apei uzate urbane, cu modificarile aduse prin Directiva Comisiei 98/15/EC din 27.02.1998 in
care s-au adus principalele clarificari la „Termeni si definitii din Directiva epurarii apei uzate”
elaboratain ianuarie 2007, este urmatoarea:
„Aglomerarea reprezinta o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient
concentrate pentru a asigura colectarea si directionarea apei uzate urbane catre o statie de epurare
sau catre un punct final de evacuare.”
Cele mai importante cuvinte din aceasta definitie sunt „suficient concentrate”. Acesti termeni nu sunt
definiti din punct de vedere juridic in Directiva si pot fi intelesi numai cu ajutorul altor argumente
tehnice si economice.Prin urmare, exista o anumita flexibilitate in interpretarea Directivei, in special a
situatiei legate de cat de departe se poate intinde o aglomerare in cadrul unei zone cu „densitate
scazuta a populatiei”. Acest lucru este relevant pentru aglomerarile sau orasele mici care pot fi
apropiate ca marime de una dintre categoriile din Directiva (de ex. 2.000 P.E., 10.000 P.E. si 100.000
P.E.).
O aglomerare poate cuprinde mai mult decat o localitate sau numai parti dintr-o localitate.
Documentul “Termeni si definitii pentru Directiva privind epurarea apei uzate urbane nr. 91/271/EEC”
precizeaza urmatoarele:





Existenta unei aglomerari este independenta de existenta sistemului de colectare. Conceptul
de aglomerare cuprinde deci si acele zone care sunt suficient de concentrate, dar unde nu
exista inca sistem de colectare;
Definitia aglomerarii trebuie sa ia in calcul faptul ca aglomerarea este definita pe baza unei
zone suficient de concentrata, si nu pe baza zonei de captare a unui sistem de colectare
racordat la o anumita statie de epurare;
O aglomerare ar putea include si zone care sunt suficient de concentrate, dar in care nu este
inca pus la punct un sistem de colectare si/sau in care apa uzata este gestionata prin sisteme
individuale sau alte sisteme corespunzatoare, respectiv este colectata prin alte modalitati;
Limitele aglomerarii nu trebuie neaparat sa coincida cu limitele sistemului de colectare (numai
in cazul unei rate de racordare de 100%);
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Limitele unei aglomerari ar putea sa corespunda sau nu cu limitele unitatilor administrative;
Limitele unei aglomerari au la baza concentrarea populatiei (densitatea populatiei) si
concentrarea activitatii economice;
Limitele unei activitati ar trebui definite pe baza unei evaluari facute de la caz la caz;
Limitele aglomerarilor si ale incarcarii generate (persoane echivalente) ar trebui sa ia in calcul
dezvoltarea viitoare si ar trebui sa fie actualizate periodic;
Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare. In plus, o singura
aglomerare poate fi acoperita de mai multe sisteme de colectare, fiecare dintre ele racordat la
unul sau mai multe statii de epurare. In mod similar, sistemele de colectare pot fi racordate la
aceeasi statie.
Incarcarea generata de o aglomerare deservita de doua sisteme de colectare si doua statii de
epurare nu vor fi sub-divizate in doua zone de drenaj ale sistemului de colectare daca
aceasta reduce sau intarzie indeplinirea cerintelor Directivei. Asadar, tipul de tehnologie de
epurare selectata (o epurare mai riguroasa) depinde de incarcarea totala generata de
aglomerare;
Cand mai multe aglomerari distincte si separate fizic au sisteme de colectare separate dar
sunt deservite de o singura statie de epurare a apei uzate urbane, obligatiile legale conform
Directivei Apei Uzate sunt determinate pe baza dimensiunilor fiecarei aglomerari. Totusi,
pentru alte directive (Directiva apei pentru imbaiere sau Directiva cadru privind apa), trebuie
luat in calcul impactul cumulat (suma tuturor incarcarilor generate de toate aglomerarile
deservite de statia de epurare). Prin urmare, cerintele (articolul 3 si 4) si datele de
conformare aferente fiecareia, conform Tratatului de Aderare, sunt definite pentru fiecare
aglomerare in parte;
Daca aglomerarea are peste 10.000 P.E., trebuie asigurata o epurare mai severa pana la
data scadenta pentru apele uzate evacuate in zonele sensibile (tratament tertiar),
Aglomerarile intre 2.000 si 10.000 de locuitori trebuie dotate cu o retea de colectare si
instalatii de epurare care sa aiba cel putin o tratare secundara sau echivalenta conform
Anexei IB (art. 4, paragraf 1.3) a Directivei;
S-ar putea intampla ca o aglomerare sa scada in marime in timp si ca sistemul de colectare
sa nu mai corespunda cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii ar trebui
analizate, iar marimea aglomerarii ar trebui recalculata/actualizata;
Toata apa uzata urbana generate in aglomerare trebuie colectata, dirijata si epurata conform
cerintelor Directivei, luand in calcul asigurarea preaplinului pentru apa pluviala;
Intreaga incarcare a apei uzate generata de o aglomerare exprima marimea aglomerarii din
punct de vedere tehnic si este primul si principalul criteriu pentru determinarea cerintelor de
colectare si epurare a apelor uzate.

Din documentul mentionat mai sus reiese faptul ca pentru aglomerarile definite ar trebui selectat un
sistem centralizat sau descentralizat de ape uzate. Aceste variante sunt analizate in Capitolul 5 analiza optiunilor, iar rezultatele sunt prezentate in Anexa.
In ceea ce priveste asigurarea unei epurari corespunzatoare a apei uzate pentru aglomerarile definite
si pe baza urmatoarei afirmatii:
„Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intrain sistemele de colectare, inaintea
evacuarii in zone sensibile, sunt supuse unei epurari mai riguroase decat cea descrisain Art. 4, pana
la 31 decembrie 1998 cel tarziu pentru toate evacuarile din aglomerari cu peste 10.000 P.E.”.
Consultantul, pentru a indeplini obligatiile din Directiva Apei Uzate privind asigurarea unui tratament
adecvat pentru apa uzata in aglomerarile definite, va lua in calcul standardele privind nivelul de
tratare centralizate in tabel si care vor trebui atinse:
Tabel 3.3.2.1 Standarde de tratare
OBLIGATIE PENTRU

SISTEMUL
CANALIZARE

Aglomerari
cu
100.000 P.E.

Asigurarea unui sistem de
colectare conform art. 3,
paragr. 1

peste

DE

TRATAMENT
Trebuie supus celui mai inalt nivel de
tratament (art. 5, par. 2) – eliminarea
nutrientilor si cele mai inalte standarde
pentru N si P.
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peste

Asigurarea unui sistem de
colectare conform art. 3,
paragr. 1

Trebuie supus unui tratament mai riguros
(art. 5, par. 2) – eliminarea nutrientilor

Aglomerari cu peste 2.000
P.E.

Asigurarea unui sistem de
colectare conform art. 3,
paragr. 1

Tratament secundar sau echivalent
conform Anexei 1B (art. 4, par. 1.3)

Aglomerari cu sub 2.000
P.E.

Nu exista o cerinta specifica

Nu sunt cerinte specifice dar trebuie
supuse unui “trament corespunzator”
(art. 7)

3.3.2.2 Marimea aglomerarii (P.E.)
Incarcarea totala a apei uzate generata de o aglomerare exprima marimea unei aglomerari din punct
de vedere tehnic si este principalul criteriu pentru determinarea necesarului de colectare si epurare a
apei uzate si a obligatiilor corespunzatoare. Incarcarea generata sau marimea aglomerarii sunt
exprimate in populatie echivalenta (P.E.).
Intrucat marimea aglomerarii reprezinta unul dintre cei mai importanti parametri care trebuie luati in
calcul, numarul de locuitori din zona-tinta selectata, precum si valoarea populatiei echivalente trebuie
incluse in criteriile relevante ale definitiei. Numarul populatiei racordate reflecta fluxul viitor de venituri,
iar numarul populatiei echivalente ofera o idée despre industria racordata. Acest lucru va fi relevant
pentru luarea in calcul a aspectelor financiare in selectarea aglomerarilor si, ulterior, in prioritizarea
investitiilor.
Conform Directivei Apei Uzate, in calculul populatiei echivalente (P.E.), Consultantul s-a bazat pe
urmatoarea afirmatie:
“Incarcarea generata sau marimea aglomerarii sunt exprimate in P.E. conform articolului 2(6) al
Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) reprezintaincarcarea organica biodegradabila care are un
necesar de oxigen biochimic pe cinci zile (BOD5) de 60 g de oxigen pe zi”.
Din aceasta rezulta ca populatia echivalenta (P.E.) este o masura a poluarii care reprezinta
incarcarea biodegradabila organica medie pe persoana pe zi. Incarcarea dintr-o zona de colectare
(zona de captare) sau aglomerare este generata de apa uzata colectata din:



Gospodarii (populatie rezidenta si nerezidenta)
Unitati non-casnice / industriale.

Apa uzata industriala care este colectata de la intreprinderi si activitati economice (inclusiv
intreprinderi mici si mijlocii) este sau ar trebui evcuatain sistemul de colectare sau statia de epurare a
apei uzate urbane. In acest context, calculul a fost facut conform urmatoarei formule:




P.E. (casnic) = numar de locuitori
P.E. (non-casnic) = incarcarea apei uzate (kg/zi) / 60 g/zi x 1000
P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non-casnic).

In ceea ce priveste apa uzata non-casnica, in principal zonele urbane cu infrastructuri atrag
constructia de unitati industriale in vecinatate. In cazul in care apa uzata se poate evacua in reteaua
de canalizare, valorile P.E. ar trebui calculate conform formulelor de mai sus.
In cazul in care nu s-au pus la dispozitie informatii privind starea industriei si a centrelor comerciale in
unele zone, s-au facut urmatoarele ipoteze in ceea ce priveste populatia echivalentain zonele rurale:
Tabel 3.3.2.2.1 Criterii de evaluare a populatiei echivalente (P.E.)
MARIMEA AGLOMERARII

Valoarea P.E. (% din locuitori)

Peste 10.000 locuitori

1.20

Sub 10.000 locuitori si peste 5.000

1.15

Sub 5.000 locuitori si peste 2.000

1.10

Sub 2.000 locuitori

1.00
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3.3.2.3 Consideratii privind zonele-tinta, asa cum au fost prezentate in planul de implementare
Zona-tinta a proiectului o reprezinta localitatile din partea de sud-vest a judetului Cluj. Aceasta este
aplicabila din punct de vedere strategic in conformitate cu aspectele juridice, financiare si socioeconomice (conformare, numar de locuitori racordati, buget orientativ, sustenabilitatea financiara,
suportabilitate, etc.). Aglomerarile care urmeaza a fi definite in cadrul prezentului Master Plan vor
include localitati ale judetului/regiunii Turda – Campia Turzii, intrucat au deja sistemele lor de
colectare si epurare.
3.3.2.4 Pozitia geografica si topografia
Luarea in calcul a aspectelor topografice pentru analizarea zonei de captare reprezinta, din punct de
vedere tehnic, primul pas in dezvoltarea conceptului privind scurgerea apei uzate. Acest fapt nu este
direct legat de definitia aglomerarii. Totusi, Consultantul a definit aglomerarile cu referire la
dezvoltarea viitoare a zonei comune si din punct de vedere topografic, dar nu mai. Aceasta permite
extinderea aglomerarilor in cazul in care localitatile vor fi „suficient de concentrate” in viitor. Astfel,
investitiile viitoare vor putea fi apoi utilizate eficient in ceea ce priveste sustenabilitatea financiara (pe
cat posibil fara statii de pompare, cheltuieli de inlocuire mai reduse, consum mai mic de energie, etc.).
3.3.2.5 Existenta retelei de colectare, a statiei de epurare si evaluarea tehnica a performantei
Disponibilitatea actuala a infrastructurilor de epurare a apei uzate (o statie de epurare sau o retea de
colectare) nu este, cu siguranta, un criteriu relevant pentru definirea aglomerarii. Totusi, definitia
eficienta a masurilor tehnice ar trebui sa ia in considerare utilizarea instalatiilor existente (reabilitarea
si/sau extinderea). Decizia privind construirea de instalatii relevante a fost studiata de la caz la caz,
pornind de la situatia existenta si configurarea instalatiilor existente.
3.3.2.6 Costurile de investitii si costurile de operare si intretinere pentru intreaga arie de
acoperire a aglomerarii
Unul dintre cei mai importanti parametri pentru definirea aglomerarii poate fi aspectul financiar,
intrucat masurile cuprinse in proiect trebuie sa fie eficiente, iar sustenabilitatea financiara trebuie sa
reprezinte unul dintre obictivele majore ale definitiei date in proiect. In luarea deciziei privind
deservirea unei aglomerari, s-a determinat sustenabilitatea financiara printr-o analiza economica
sumara (comparatie intre costurile de investitii si costurile de operare-intretinere).
3.3.2.7 Criterii pentru definirea aglomerarilor
In scopul conformarii cu Directiva Apei Uzate si pentru a fi in acord cu termenii si definitiile din
Directiva Epurarii Apelor Uzate Urbane, criteriile pentru definrea aglomerarilor sunt urmatoarele:
 Concentrarea populatiei – densitatea populatiei pe o anumita suprafata
Cea mai importanta formulare din definitia aglomerarii este termenul „concentrate suficient”, intrucat
acesta nu este definit din punct de vedere juridic in Directiva si poate fi inteles numai cu ajutorul altor
argumente tehnice si economice.
 Concentrarea activitatilor economice
Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si ar putea
avea diferite abordari in cadrul diferselor tari europene. Distribuirea asezarilor si metoda traditionala
de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la alta.
In Romania, populatia tinde sa-si dezvolte asezarile de-a lungul drumurilor principale sau a cursurilor
de rauri. Dezvoltarea generala a zonelor construite este destul de variata in special la orasele mici
comparativ cu cele mari.
 Concentrarea suficienta a celor doua criterii de mai sus pentru colectarea si evacuarea
apei uzate
Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si ar putea
avea diferite abordari in cadrul diferitelor tari europene. Repartizarea asezarilor si metoda traditionala
de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la alta.
Situatia existenta in Romania arata o mare diferenta intre accesul populatiei la serviciile de alimentare
cu apa si la serviciile de salubrizare. Populatia tinde sa-si dezvolte asezarile de-a lungul drumurilor
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principale sau a cursurilor de rauri. Dezvoltarea generala a zonelor construite este destul de variata in
special la orasele mici comparativ cu cele mari.
3.3.2.8 Limitele aglomerarilor
Limitele unei aglomerari sunt definite de granitele zonelor care sunt in prezent construite si zonele
care urmeaza a fi construite acolo unde apele uzate pot fi colectate eficient (densitate mare a
cladirilor care produc apa uzata). Daca doua sau mai multe dintre aceste zone sunt atat de apropiate
incat, din punctul de vedere al eficientei, este mai potrivita o solutie comuna, atunci acestea pot forma
o singura aglomerare.
Limitele aglomerarilor au fost definite in principiu folosind hartile recente si toate datele disponibile,
pentru a delimita mai précis zonele actuale concentrate ale localitatii. Dezvoltarea viitoare a
aglomerarii a fost previzionata prin utilizarea Planului de Urbanism General (PUG). Aceasta abordare
da o imagine de ansamblu asupra dezvoltarii rezidentiale, industriale si comerciale.
Experienta in definirea aglomerarilor si planificarea infrastructurii de apa uzata in cadrul UE arata
unificarea in definirea granitelor aglomerarii. Cu toate acestea, alegerea finala a solutiei centralizate
sau descentralizate are la baza tot compararea de la caz la caz.
Granita unei aglomerari este linia care delimiteaza zonele concentrate ale localitatii, asa cum este
prezentat in planse.
3.3.2.9 Grupari (clustere) de aglomerari
Linia gruparii reprezinta linia de reunificare care descrie grupul de localitati/aglomerari care ar putea fi
unite si deservite de un sistem central de colectare si epurare a apei uzate.
Aglomerarile grupate nu sunt intotdeauna cuprinse in aceeasi zona de captare, dar trebuie sa fie
suficient de apropiate pentru a fi interconectate. Cu toate acestea, decizia privind un sistem central
sau descentralizat de ape uzate trebuie sa fie supusa unor analize variate, in care trebuie sa fie
confirmata eficienta printr-o evaluare tehnica si economica.
Tabel 3.3.2.9.1 Centralizatorul aglomerarilor definite in judetul Cluj
DISTRIBUIREA POPULATIEI (2010)
LIMITA
SUPERIOARA

LIMITA
INFERIOARA

Numar

Populatie

% din total

1,000,000

100,000

1

308,763

45%

100,000

10,000

4

144,167

21%

10,000

5,000

2

15,431

2%

5,000

2,000

16

43,018

6%

< 2,000

180,610

26%

TOTAL

691,989

TOTAL 100%
Sursa: CNP, INS

Nota: Tabelul indica numarul aproximativ al populatiei ce poate fi atins atunci cand actiunile de
imbunatatire sunt concentrate in principal pe zona urbana. In judetul Cluj aproximativ 6% din
populatie traieste in localitati mici, cu populatie intre 2.000 si 5.000 de locuitori.

3.4
3.4.1

PROIECTII SOCIO-ECONOMICE
Perspective privind dezvoltarea economica

Conform ultimei previziuni a CNP, se asteapta ca intre 2010 si 2011 PIB-ul judetului sa creasca cu o
rata de 1,06% in 2010 si 1,065% in 2011 (vezi tabelul de mai jos).
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PIB/cap de locuitor al judetului va creste la 19.984,7lei/locuitor in 2008 si 23.626,3 lei/locuitor in 2011,
situand judetul Cluj pe locul 3 intre judetele Romaniei.
Pe perioada previzionata 2010-2011, se estimeaza o scadere a gradului de ocupare si a numarului
mediu de angajati. Rata somajului va urma aceeasi tendinta descresatoare si va atinge 4,9% in 2010
si 3.7% in 2011.
U.M.

2010

2011

2012

Cresterea reala a PIB

%

1.05

1.06

1,065

PIB / cap de locuitor

Lei

20913,6

22182,3

23626,3

Mii pers

187,2

179,0

179,8

Salariu mediu net:

Lei

1,387

1,398

1,464

Rata somajului %

%

6,3

4,9

3,7

Numarul mediu de salariati

Sursa: CNP, INS

2010
491.3
99.822
20,9136

Romania
Regiunea NORD-VEST
Judetul Cluj

2011
513.6
98.524
22,1823

2012
593,5
99.805
23,6263

Sursa: CNP, INS

3.4.2

Tendintele si previziunea privind populatia

Populatia totala a judetului continua sa descreasca de la 702,755 cati au fost recenzati in 2002, pana
catre 680.000 locuitori in 2011. Scaderea este mai accentuata in varianta realista a prognozei
demografice pentru ca, in ciuda imbunatatirii conditiilor de viata prevazute, nu s-a prevazut nici o
imbunatatire a fertilitatii sau o eventuala diminuare a soldului migratoriu negativ.
3.4.2.1 Estimari ale populatiei din judetul Cluj
Varianta “pesimista”
In conditiile in care in perioada 2010-2043, valorile sporului natural ar inregistra o scadere de la 2.23‰ la -3.73‰ iar soldul migratoriu ar scadea de la 0.30‰ la -2.20‰, populatia judetului Cluj ar
cunoaste o scadere de -21.9%.
Varianta "realista"
In conditiile in care in perioada 2010-2043valorile componentelor miscarii populatiei vor inregistra
scaderi moderate, populatia Judetului Cluj ar cunoaste o scadere de aproximativ -19.4%.
Varianta "optimista"
In conditiile in care, in perioada 2010-2043, valorile sporului natural ar ramane constant la valorile
inregistrate in 2007 de -2.23‰ iar soldul migratoriu ar ramane constant la valoare de 0.30‰
inregistrata in 2007 populatia Judetului Cluj ar cunoaste o scadere de aproximativ -14.3%.

Tabel 3.4.2.1.1. Evolutia populatiei si procente fata de anul 2002 dupa varianta de proiectie,
pentru perioada 2002-2043

Scenariu
pesimist

2002

2007

2012

2017

2022

2027

2032

2043

Modificare
2007/2043

702
755

693
920

680
506

660
666

634
685

603
805

572745

548852

-153903

100,0%

98,7%

96,8%

94,0%

90,3%

85,9%

81.50%

78.10%

-21.90%
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702
755

691
017

677
319

659
456

637
270

611
653

585
395

566
421

-136334

100,0%

98,3%

96,4%

93,8%

90,7%

87,0%

83.30%

80.60%

-19.40%

702
755

692
018

681
661

668
787

652
526

633
674

614
911

602
261

-100494

100,0%

98,5%

97,0%

95,2%

92,9%

90,2%

87.50%

85.70%

-14.30%

3.4.2.2 Estimari ale populatiei la nivelul localitatilor din regiunea Turda-Campia Turzii
Studiul acestui raport indica o scadere potentiala a populatiei judetului si regiunii de operare a
SC CAA SA. Aceasta scadere potentiala a populatiei a fost verificatasi cu datele de la consiliul
judetean si de la cosiliile locale.
Pentru estimarea evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati s-a avut in vedere varianta realista a
prognozei demografice, care porneste de la ipoteza unei scaderii moderate a cele doua componente
ale miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe baza ratelor medii de crestere anuala,
populatia previzionata pentru perioada 2013 - 2043 in regiunea acoperita de proiect este urmatoarea:

Tabel 3.4.2.2. Estimari ale populatiei in regiunea Turda-Campia Turzii in anii 2013-2043
Oras / Comuna

Localitate

Turda
Campia Turzii
Sandulesti

2013

2015

2020

2025

2030

2035

2043

Turda

46,160

45,986

45,556

45,130

44,707

44,288

43,627

Campia Turzii

22,157

22,073

21,868

21,663

21,460

21,260

20,941

715

713

708

703

698

693

685

1,268

1,266

1,261

1,256

1,251

1,246

1,238

1,983

1,979

1,969

1,959

1,949

1,939

1,923

Luna

2,529

2,525

2,515

2,505

2,495

2,485

2,469

Luncani

1,388

1,386

1,381

1,376

1,371

1,366

1,358

532

530

525

520

515

510

502

4,449

4,441

4,421

4,401

4,381

4,361

4,329

Viisoara

4,267

4,261

4,246

4,231

4,216

4,201

4,177

Urca

1,018

1,016

1,011

1,006

1,001

996

988

5,285

5,277

5,257

5,237

5,217

5,197

5,165

4,121

4,115

4,100

4,085

4,070

4,055

4,031

Cheia

530

530

530

530

530

530

530

Cornesti

714

712

707

702

697

692

684

Sandulesti
Copaceni

Luna

Gligoresti

Viisoara

Mihai Viteazu
Mihai Viteazu

Petresti de Jos

5,365

5,357

5,337

5,317

5,297

5,277

5,245

Petresti de
Jos

558

556

551

546

541

536

528

Craesti

175

175

175

175

175

175

175

Deleni

218

218

218

218

218

218

218

Livada
Petresti de
Mijloc
Petresti de
Sus

174

174

174

174

174

174

174

132

132

132

132

132

132

132

82

82

82

82

82

82

82

1,339

1,337

1,332

1,327

1,322

1,317

1,309
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Triteni de Jos

Tritenii de Jos

1,375

1,374

1,369

1,364

1,359

1,354

1,346

Clapa

100

100

100

100

100

100

100

Colonia

433

432

427

422

417

412

407

Padureni

1,193

1,192

1,187

1,182

1,177

1,172

1,164

Triteni de Sus

1,063

1,062

1,057

1,052

1,047

1,042

1,034

314

314

314

314

314

314

314

4,478

4,474

4,454

4,434

4,414

4,394

4,365

943

941

936

931

926

921

913

1,112

1,110

1,105

1,100

1,095

1,090

1,082

Triteni Hotar
Calarasi
Calarasi

Bogata
Calarasi Gara

331

331

331

331

331

331

331

2,386

2,382

2,372

2,362

2,352

2,342

2,326

Ceanu Mare

918

916

911

906

901

896

888

Boian

668

667

662

657

652

647

639

Valea lui Cati

108

108

108

108

108

108

108

64

64

64

64

64

64

64

Dosu Napului

131

131

131

131

131

131

131

Fanate

119

119

119

119

119

119

119

Hodai Boian

167

167

167

167

167

167

167

Strucut

174

174

174

174

174

174

174

Mortesti

10

10

10

10

10

10

10

Starcu

14

14

14

14

14

14

14

644

643

643

643

643

643

643

Ciurgau

Ceanu Mare

Iacobeni
Boldut

Ploscos

670

668

663

658

653

648

640

3,687

3,681

3,666

3,651

3,636

3,621

3,597

Ploscos

314

313

310

308

305

303

299

Crairat

90

90

90

90

90

90

90

Lodobas

45

45

45

45

45

45

45

225

224

222

219

217

214

210

674

672

667

662

657

652

644

Ciurila

142

142

142

142

142

142

142

Filea de Jos

184

184

184

184

184

184

184

Filea de Sus

145

145

145

145

145

145

145

Padureni

114

114

114

114

114

114

114

Prunis

90

90

90

90

90

90

90

Salicea

199

197

192

187

182

177

169

Saliste

92

92

92

92

92

92

92

Sutu

88

88

88

88

88

88

88

1,054

1,052

1,047

1,042

1,037

1,032

1,024

99,017

98,711

97,946

97,185

96,429

95,680

94,495

Valea Florilor

Ciurila

Regiunea TurdaCampia Turzii

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Regiune

Figura de mai jos ofera o reprezentare grafica a evolutiei istorice si previzionate a populatiei din
regiunea Turda Campia Turzii acoperita de acest proiect, precum si in cele doua municipii principale
ale regiunii.
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Figura 3.4.2.2.1. Estimarea realista a populatiei regiunii Turda-Campia Turzii in anii
2007- 2042
Evolutia populatiei in regiunea Turda-Campia Turzii
120,000
100,000
80,000
Nr.
locuitori 60,000
40,000
20,000
0
2012
Populatia urbana

2017

2022

2027

Populatia ruralaAni

2032
Turda

2037

2042

Campia Turzii

Populatia totala

3.4.2.3 Concluzii:
•

•

•

Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene demografice
negative care ar putea afecta evolutia populatiei Judetului Cluj si regiunii proiectului in urmatorii
30 de ani. Cele mai importante sunt: scaderea numarului populatiei urbane, scaderea progresiva
a ponderii populatiei tinere si imbatranirea demografica prin cresterea simultana a ponderii
populatiei varstnice.
Varianta care ar trebui luata in considerare in prognoza evolutiei volumului populatiei este
variantarealista. Aceasta porneste de la ipoteza unei scaderii moderate a componentelor miscarii
populatiei. Astfel populatia totala a Judetului Cluj ar cunoaste o scadere de aproximativ -19.4%
in anul 2043 fata de anul 2007. In viitor, ar putea exista o atenuare a fenomenelor demografice
negative datorata cresterii economice insa aceasta nu ar conduce, in mod automat, la disparitia
proceselor demografice negative.
Masurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie sa se bazeze pe
relansarea economica. Desi dezvoltarea economica nu conduce, in mod necesar, la o crestere
demografica bazata pe spor natural, ea ar stimula, intr-o mai mare masura, imigratia in zona. De
asemenea, aceasta ar putea avea un efect pozitiv asupra reducerii mortalitatii, prin imbunatatirea
sistemului de servicii de sanatate, insa nu ar influenta semnificativ natalitatea in lipsa unui „curent
pro-natalist” la nivelul populatiei. Mai mult, dezvoltarea economica ar conduce si la o crestere a
nivelului de educatie al populatiei, fapt ce ar determina, dupa cum evidentiaza evolutiile
demografice din tarile dezvoltate, reducerea numarului de copii pe care familiile doresc sa-i aiba.
Pe de alta parte, cresterea nivelului de educatie al populatiei implica un efect nedorit asupra
natalitatii prin faptul ca duce la cresterea varstei la care mamele nasc primul copil.

3.4.3

Proiectii ale veniturilor pe familie la nivel de judet si de Operator Regional

Consultantul a realizat, la nivelul Master-Planului, o prognoza a veniturilor pe familie in zonele urbane
si rurale din judetul Cluj pana in anul 2043. Anii de baza pentru prognoza au fost 2010 si 2011. Ratele
anuale de crestere a veniturilor pe gospodarie au fost modificate tinand cont de cele mai recente
previziuni publicate de Comisia Nationala de Prognoza pe termen mediu (2010-2014 la nivel national
si 2007-2015 la nivel regional). In timp ce ipotezele pe termen scurt si mediu (2010-2015) au ramas
mai mult sau mai putin nemodificate, prognoza pe termen lung (2015-2043) are la baza ipoteze
considerabil mai optimiste asupra dezvoltarii salariilor reale si a veniturilor familiilor fata de prognoza
prezentatain Master Plan.
Venitul mediu brut pe familie rezultat si marimea medie a familiei in judetul Cluj pentru anii 2010-2011,
sunt prezentate in tabelul de mai jos, impreuna cu mediile nationale si regionale.
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Tabelul de mai jos prezinta ratele medii istorice si proiectate de crestere a salariilor si a venitului brut
pe familie in judetul Cluj comparativ cu mediile nationale si regionale.
Tabel 3.4.3.1. Rata de crestere a salariului brut si salariului net raportat la venitul pe
locuitor in Romania, Regiunea Nord-Vest si Judetul Cluj, 2010-2043
Unit

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2043

Salariu mediu net

% p.a

- Romania

% p.a

2.4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

- Regiunea Nord-Vest

% p.a

2.1

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

- Judetul Cluj

% p.a

1.01

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

Venitul mediu pe locuitor

% p.a

- Romania

% p.a

1.03

1.19

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

- Regiunea Nord-Vest

% p.a

1.05

0.12

1.14

1.14

1.14

1.14

1.14

- Judetul Cluj

% p.a

1.06

1.22

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

Luand ca ipoteza ratele reale de mai sus de crestere a venitului mediu pe cap de locuitor, precum si o
scadere treptata a marimii familiei (0,8% anual), venitul mediu brut pe familie proiectat pentru judetul
Cluj are valorile din tabelul urmator:
Proiectiile privind venitul mediu net pe familie in judetul Cluj pentru perioada 2010-2043 sunt
prezentate in tabelul de mai jos. Acest calcul are la baza ipoteza ca cheltuielile familiei cu impozitul pe
venit si contributiile sociale vor creste treptat de la 25.6% din venitul brut pe familie in 2010 la
28.135% in anul 2026 si raman constante de acolo.
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Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania,
Regiunea Nord - Vest si judetul Cluj, 2010-2043
Unit
2010
2011
2016
2021
2026
Venitul mediu brut
pe locuitor
- Romania
4866
5026
6211
6646
7111
Lei/cap/luna
- Regiunea NordVest
4025
4226
5297
6039
6884
- Judetul Cluj
5304
5640
7146
7718
8335
Dimensiunea familiei
medii
- Romania
2,938 2,923 2,794 2,725 2,657
Cap/familie
- Regiunea NordVest
2,94
2,94
2,91
2,89
2,87
- Judetul Cluj
2,44
2,44
2,41
2,39
2,37
Venitul mediu brut
pe familie
- Romania
14296 14691 17354 18110 18894
Lei/fam/luna
- Regiunea NordVest
11834 12424 15429 17455 19744
- Judetul Cluj
12942 13762 17241 18447 19735
Venitul brut si venitul mediu pe locuitor pentru judetul Cluj, 2010-2043
Unit
2010
2011
2015
2020
2025
Venitul
mediu
brut pe
locuitor
Lei/cap/luna
5304
5640
7146
7718
8335
% taxe si
contributii
sociale
%
26,23% 27,07% 27,42% 27,82% 28,13%
Venitul
net pe
cap de
locuitor
Lei/cap/luna
3913
4113
5187
5571
5990

2031

2036

2039

2040

2041

2043

7609

8142

8712

9322

9975

10673

7848
9002

8947
9722

10200
10500

11628
11340

13256
12247

15112
13227

2,592

2,528

2,49

3,49

4,49

5,49

2,85
2,35

2,82
2,32

2,81
2,31

2,77
2,31

2,77
2,31

2,76
2,31

19723

20583

21693

32534

44788

58595

22336
21114

25243
22589

28616
24260

32241
26250

36686
28296

41744
30503

2030

2035

2038

2039

2040

2043

9002

9722

10500

11340

12247

13227

28,13%

28,13%

28,13%

28,13%

28,13%

28,13%

6470

6987

7546

8150

8802

9506
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Figura de mai jos prezinta prognoza revizuita a venitului brut pe familie in judetul Cluj comparativ cu
media nationala. Fata de prognoza prezentatain Master Plan, prognoza revizuita a venitului pe familie
in Romania are ca rezultat o dezvoltare mai optimista pe termen lung.
Figura 3.4.3.1. Prognoza venitului mediu in judetul Cluj 2010 – 2042
Venitul pe cap de locuitor
12000
10000
8000
Venit
6000
Lei/cap/luna
4000
2000
0
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ani
Venit mediu brut pe cap de locuitor

3.4.4

Venit mediu net pe cap de locuitor

Estimarea venitului mediu pe gospodarie in zona urbana a proiectului

Ca date de intrare pentru Analiza de Suportabilitate a Tarifelor, au fost estimate veniturile medii pe
familie si distributia venitului familiei in zona urbana a proiectului (municipiile Turda si Campia Turzii)
pe baza cifrelor la nivel de judet prezentate mai sus.
Venitul brut pe familie (media pentru ambele orase) a fost estimat pe baza experientei similare a altor
judete.
Venitul brut si net pe familie estimat pentru aria de servicii a Operatorului Regional in anii 2010 si
2011 sunt prezentate in tabelul urmator, impreuna cu cifrele aferente pentru fiecare judet (estimare),
la nivel regional si national (INS).

Tabel 3.4.4.1. Venitul mediu brut si net estimat in orasele OR comparativ cu media nationala si
regionala, 2009 si 2010

Lei/cap/luna

Dimensiunea
medie a
familiei
Cap/Familie

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Media

4866

5026

2.938

2.923

14296

14691

10546

10714

Urban

2920

3016

2.851

2.870

8324

8655

6140

6312

Rural

1946

2010

3.051

3.034

5938

6100

4381

4449

Venit Decila 1

1742

1799

Venit Decila 2

2594

2679

Venit Decila 3

3075

3176

Media

4025

4226

2.94

2.94

11834

12424

8729

9061

Media

5304

5640

2.44

2.44

12942

13762

9547

10037

Urban

3182

3384

3.01

3.01

9579

10186

7066

7429

Rural

2122

2256

2.45

2.45

5198

5527

3834

4031

Venit mediu brut
pe locuitor
Aria geografica

Romania

Venitul mediu
brut familial

Venitul mediu
net familial

Lei/Fam/Luna

Lei/Fam/Luna

Regiunea NordVest

Judetul Cluj
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Media
Turda

Campia Turzii

1930

1951

Venit Decila 1

691

698

Venit Decila 2

1029

1040

Venit Decila 3

1220

1233

Media

1490

1322

Venit Decila 1

533

473

Venit Decila 2

794

705

Venit Decila 3

942

836

Master Plan Draft
Aprilie 2014

2.61

2.61

5037

5092

3716

3714

3.02

3.02

4500

3992

3319

2912

Tabelul de mai jos prezinta ratele reale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor in perioada
2011– 2043:
Tabel 3.4.4.2. Prognoza ratelor medii anuale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor.
Venituri in orase, 2011-2043
2011-2015

2016-2020

2021-2025

2026-2043

Media

% p.a.

Unit

4.1

4.1

4.1

4.5

- venit decila 1

% p.a.

2.0

2.0

2.0

2.0

- venit decila 2

% p.a.

3.2

3.2

3.2

3.2

- venit decila 3

% p.a.

3.1

3.1

3.1

3.2

Asa cum se arata in tabelul de mai sus, proiectiile privind venitul pe familie au fost realizate pe baza
ipotezei ca venitul brut pe cap de locuitor al celui mai sarac segment (segmentul de venit decila 1) va
creste cu jumatatea ratei presupuse pentru familia medie. Ipoteza se bazeaza pe evolutia observata
in ultimii ani la nivel national: in perioada 2011-2013, rata medie reala de crestere a venitului brut pe
cap de locuitor pentru primul segment de venituri a fost sub 50% din media nationala, in timp ce
pentru segmentele 2 si 3 raportul a fost de 75% si, respectiv, 80%. Cu alte cuvinte, se presupune ca
diferenta dintre cele mai avute si cele mai sarace familii va creste.
3.5 Proiectia cererii de apa
Cererea de apa proiectata pana in anii 2015 si 2043 este analizata in urmatoarea sectiune si detaliata
in Sectiunea 7 a prezentului Raport.
Cererea proiectata de apa a fost estimata pe baza urmatoarelor ipoteze:
•
•
•
•

contorizarea casnica va creste pana la atingerea procentului de 100% pana la inceputul
anului 2018;
tendinta actuala de instalare a contoarelor individuale la apartamente va continua;
este preconizat sa creasca lent dupa 2017 odata cu cresterea venitului mediu, urmand sa
atinga 112 l/cap de locuitor pana in 2025, apoi sa scada treptat pana la 100 l/cap pana in
2043;
consumul industrial si institutional va ramane constant in termeni absoluti, cu o crestere a
consumului de apa ca urmare a faptului ca cresterea activitatii va fi compensata de economii
prin cresterea eficientei;

•

pierderile reale din retea se vor reduce la aproximativ 20% ca urmare a introducerii esalonate
a controlului activ al scurgerilor (echivalent cu un indice de scurgere din infrastructura de
aprox. 15);

•

serviciile de apa furnizate de SC CAA SA se vor extinde pentru a servi intregul municipiu
Turda si Campia Turzii pan ain anul 2015, plus asezarile din aria de operare a SC CAA SA,
asa cum este detaliat in Master Plan
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3.5.1 Proiectii ale cererii de apa
Studiul socio-economic a relevat faptul ca populatia din judetul Cluj si regiunea Turda-Campia Turzii
are o tendinta de scadere. Cererea casnica de apa va urma si ea aceasta tendinta. In plus, acolo
unde se furnizeaza apa prin conducta si se utilizeaza contorizare adecvata, consumul scade
semnificativ.
Cererea industriala de apa este probabil sa scada dupa introducerea contoarelor de apasi dupa o
noua structura tarifara in cadrul ROC pana la nivele acceptabile pe plan international, in timp ce
cererea institutionalasi comerciala va fi conform estimarii date in standardele romanesti (1343/1-95 si
343/2-89).
Pe baza informatiilor primite de la SC CAA SA, au fost determinate bilanturile de apa. Datele
principale sunt centralizate in tabelul de mai jos.
Executia proiectului va contribui la reducerea pierderilor in sistemul dealimentare cu apa. Se
presupune ca pierderile se vor reduce cu maximum 25% din totalul apei distribuite. Dupa calcularea
datelor, verificarea productiei curente si luarea in calcul a performantei prezente si viitoare a retelelor
de distributie a apei, s-a calculat cererea de apa pentru orasele analizate, dupa cum urmeaza:
Tabelul 3.5.1.1 Populatia Conectata la Sistemul de Distribuire a Apei/ Total cerere
Localitate

U.M.

2,013

2,020

2,025

2,030

2,035

2,043

Turda

locuitori

46,160

45,556

45,130

44,707

44,288

43,627

Populatie racordata

locuitori

43,580

45,556

45,130

44,707

44,288

43,627

Consum casnic total

mc/zi

4,794

5,239

5,055

4,828

4,695

4,363

Campia Turzii

locuitori

22,157

21,868

21,663

21,460

21,260

20,941

Populatie racordata

locuitori

20,606

21,868

21,663

21,460

21,260

20,941

Consum casnic total

mc/zi

2,267

2,515

2,426

2,318

2,254

2,094

Sandulesti

locuitori

715

708

703

698

693

685

Copaceni

locuitori

1,268

1,261

1,256

1,251

1,246

1,238

Populatie racordata

locuitori

1,983

1,969

1,959

1,949

1,939

1,923

Consum casnic total

mc/zi

218

226

219

210

206

192

Luna

locuitori

2,529

2,515

2,505

2,495

2,485

2,469

Luncani

locuitori

1,388

1,381

1,376

1,371

1,366

1,358

Gligoresti

locuitori

532

525

520

515

510

502

Populatie racordata

locuitori

3,755

4,421

4,401

4,381

4,361

4,329

Consum casnic total

mc/zi

413

508

493

473

462

433

Viisoara

locuitori

4,267

4,246

4,231

4,216

4,201

4,177

Urca

locuitori

1,018

1,011

1,006

1,001

996

988

Populatie racordata

locuitori

4,220

5,257

5,237

5,217

5,197

5,165

Consum casnic total

mc/zi

464

605

587

563

551

517

Mihai Viteazu

locuitori

4,121

4,100

4,085

4,070

4,055

4,031

Cheia

locuitori

530

530

530

530

530

530

Cornesti

locuitori

714

707

702

697

692

684

Populatie racordata

locuitori

4,408

5,337

5,317

5,297

5,277

5,245

Consum casnic total

mc/zi

485

614

596

572

559

525

Petrestii de Jos

locuitori

558

551

546

541

536

528

Craesti

locuitori

175

175

175

175

175

175

Deleni

locuitori

218

218

218

218

218

218

Livada

locuitori

174

174

174

174

174

174

Petrestii de Mijloc

locuitori

132

132

132

132

132

132

Petrestii de Sus

locuitori

82

82

82

82

82

82
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1,339

1,332

1,327

1,322

1,317

1,309

107

116

122

128

134

144

Tritenii de Jos

locuitori

1,375

1,369

1,364

1,359

1,354

1,346

Clapa

locuitori

100

100

100

100

100

100

Colonia

locuitori

433

427

422

417

412

407

Padureni

locuitori

1,193

1,187

1,182

1,177

1,172

1,164

Tritenii de Sus

locuitori

1,063

1,057

1,052

1,047

1,042

1,034

Triteni Hotar

locuitori

314

314

314

314

314

314

Populatie racordata

locuitori

1,660

4,454

4,434

4,414

4,394

4,365

Consum casnic total

mc/zi

133

387

408

428

448

480

Calarasi

locuitori

943

936

931

926

921

913

Bogata

locuitori

1,112

1,105

1,100

1,095

1,090

1,082

Calarasi Gara

locuitori

331

331

331

331

331

331

Populatie racordata

locuitori

2,195

2,372

2,362

2,352

2,342

2,326

Consum mediu

l/capxzi

80

87

92

97

102

110

Ceanu Mare

locuitori

918

911

906

901

896

888

Boian

locuitori

668

662

657

652

647

639

Valea lui Cati

locuitori

108

108

108

108

108

108

Ciurgau

locuitori

64

64

64

64

64

64

Dosu Napului

locuitori

131

131

131

131

131

131

Fanate

locuitori

119

119

119

119

119

119

Hodai Boian

locuitori

167

167

167

167

167

167

Strucut

locuitori

174

174

174

174

174

174

Mortesti

locuitori

10

10

10

10

10

10

Starcu

locuitori

14

14

14

14

14

14

Iacobeni

locuitori

644

643

643

643

643

643

Boldut

locuitori

670

663

658

653

648

640

Populatie racordata

locuitori

2,232

3,482

3,467

3,452

3,437

3,413

Consum casnic total

mc/zi

179

303

319

335

351

375

Ploscos

locuitori

314

310

308

305

303

299

Crairat

locuitori

90

90

90

90

90

90

Lodobas

locuitori

45

45

45

45

45

45

Valea Florilor

locuitori

225

222

219

217

214

210

Populatie racordata

locuitori

352

622

617

612

607

599

Consum casnic total

mc/zi

28

54

57

59

62

66

Ciurila

locuitori

142

142

142

142

142

142

Filea de Jos

locuitori

184

184

184

184

184

184

Filea de Sus

locuitori

145

145

145

145

145

145

Padureni

locuitori

114

114

114

114

114

114

Prunis

locuitori

90

90

90

90

90

90

Salicea

locuitori

199

192

187

182

177

169

Saliste

locuitori

92

92

92

92

92

92

Sutu

locuitori

88

88

88

88

88

88

Populatie racordata

locuitori

559

1,047

1,042

1,037

1,032

1,024
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45

91

96

101

105

113

Regiune

locuitori

99,148

98,077

97,316

96,560

95,811

94,626

Populatie racordata

locuitori

86,889

97,717

96,956

96,200

95,451

94,266

Consum casnic total

mc/zi

9,308

10,865

10,594

10,245

10,065

9,557

3.5.2 Proiectii ale cererii de canalizare
Sistemul actual de canalizare este puternic influentat de gradul inalt de infiltrare, cauzat de
performanta tehnica slaba a retelei de colectare. Dupa executarea lucrarilor de reabilitare si inlocuire,
se presupune ca infiltratiile in reteaua de canalizare se vor reduce cu 40 - 50%.
Pe baza informatiilor obtinute de la SC CAA SA au fost calculate balantele de apa. Valoarea adoptata
pentru calculul numarului populatiei echivalente este de 60 g CBO5/cap de locuitor/zi, iar raportul de
“intoarcere in canal” este de 100% pentru consumatorii casnici si 90% pentru consumatorii noncasnici. Aceste valori s-au dovedit a fi valabile pentru Romania. Datele principale au fost centralizate
in tabelul de mai jos.
Cantitatile si incarcarile de ape uzate, precum si cresterea ratei de racordare, sunt centralizate in
tabelul de mai jos:
Tabel 3.5.2.1 Populatia conectala la apa uzata / Debit de apa uzata colectata
Localitate
U.M.
2,013
2,020
2,025
2,030

2,035

2,043

Turda

locuitori

46,160

45,556

45,130

44,707

44,288

43,627

Populatie racordata

locuitori

42,500

45,556

45,130

44,707

44,288

43,627

mc/zi

6,308

6,931

6,687

6,388

6,211

5,772

consum total
Campia Turzii

22,157

21,868

21,663

21,460

21,260

20,941

locuitori

19,950

21,868

21,663

21,460

21,260

20,941

mc/zi

3,431

3,820

3,685

3,521

3,423

3,181

715

708

703

698

693

685

1,268

1,261

1,256

1,251

1,246

1,238

locuitori

1,605

1,969

1,959

1,949

1,939

1,923

mc/zi

1,123

1,930

1,920

1,910

1,900

1,885

Luna

2,529

2,515

2,505

2,495

2,485

2,469

Luncani

1,388

1,381

1,376

1,371

1,366

1,358

Populatie racordata
consum total
Sandulesti
Copaceni
Populatie racordata
consum total

Gligoresti

532

525

520

515

510

502

locuitori

1,951

3,896

3,881

3,866

3,851

3,827

mc/zi

1,268

3,818

3,803

3,789

3,774

3,750

Viisoara

4,267

4,246

4,231

4,216

4,201

4,177

Urca

1,018

1,011

1,006

1,001

996

988

locuitori

3,805

5,257

5,237

5,217

5,197

5,165

mc/zi

3,425

5,152

5,132

5,113

5,093

5,062

4,121

4,100

4,085

4,070

4,055

4,031

530

530

530

530

530

530

Populatie racordata
consum total

Populatie racordata
Consum mediu
Mihai Viteazu
Cheia
Cornesti

714

707

702

697

692

684

2,009

5,337

5,317

5,297

5,277

5,245

340

4,109

4,094

4,079

4,063

4,039

Petrestii de Jos

558

551

546

541

536

528

Craesti

175

175

175

175

175

175

Deleni

218

218

218

218

218

218

Populatie racordata
consum total

locuitori
mc/zi
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Livada

174

174

174

174

174

174

Petrestii de Mijloc

132

132

132

132

132

132

Petrestii de Sus

82

82

82

82

82

82

locuitori

0

0

0

0

0

0

mc/zi

0

0

0

0

0

0

1,375

1,369

1,364

1,359

1,354

1,346

Clapa

100

100

100

100

100

100

Colonia

433

427

422

417

412

407

Padureni

1,193

1,187

1,182

1,177

1,172

1,164

Tritenii de Sus

1,063

1,057

1,052

1,047

1,042

1,034

314

314

314

314

314

314

1,418

2,426

2,416

2,406

2,396

2,380

893

1,528

1,522

1,516

1,509

1,499

Ceanu Mare

918

911

906

901

896

888

Boian

668

662

657

652

647

639

Valea lui Cati

108

108

108

108

108

108

64

64

64

64

64

64

Dosu Napului

131

131

131

131

131

131

Fanate

119

119

119

119

119

119

Hodai Boian

167

167

167

167

167

167

Strucut

174

174

174

174

174

174

Mortesti

10

10

10

10

10

10

Starcu

14

14

14

14

14

14

644

643

643

643

643

643

Populatie racordata
consum total
Tritenii de Jos

Triteni Hotar
Populatie racordata
consum total

locuitori
mc/zi

Ciurgau

Iacobeni
Boldut

670

663

658

653

648

640

locuitori

0

0

0

0

0

0

mc/zi

0

0

0

0

0

0

Ploscos

314

310

308

305

303

299

Crairat

90

90

90

90

90

90

Lodobas

45

45

45

45

45

45

Populatie racordata
consum total

Valea Florilor

225

222

219

217

214

210

Populatie racordata

locuitori

0

0

0

0

0

0

Consum mediu

l/capxzi

0

0

0

0

0

0

mc/zi

0

0

0

0

0

0

Ciurila

142

142

142

142

142

142

Filea de Jos

184

184

184

184

184

184

Filea de Sus

145

145

145

145

145

145

Padureni

114

114

114

114

114

114

Prunis

90

90

90

90

90

90

Salicea

199

192

187

182

177

169

Saliste

92

92

92

92

92

92

consum total

Sutu
Populatie racordata
consum total

88

88

88

88

88

88

locuitori

88

88

88

88

88

88

mc/zi

10

20

21

22

23

24
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Regiune

locuitori

99,148

98,077

97,316

96,560

95,811

94,626

Populatie racordata

locuitori

74,438

87,833

87,122

86,416

85,717

84,609

mc/zi

16,921

27,453

27,018

26,496

26,164

25,391

consum total

3.5.3

Cererea casnica de apa

Cererea de apa pana in 2043 a fost evaluata pentru fiecare locatie, conform informatiilor si
procedurilor stabilite cu inserarea situatiei din anii intermediari.
Tabelul nr. 3.5.3.1. Sumar Cerere Apa - Urban
2013

2015

2020

2025

2030

2035

2043

6,437

6,589

7,073

6,824

6,518

6,338

5,890

3,537

3,577

3,898

3,761

3,592

3,493

3,246

3

Turda

m /zi

Campia Turzii

m /zi

3

Tabelul nr. 3.5.3.2 Sumar Cerere Apa - Rural
2013

2015

2020

2025

2030

2035

2043

627

637

816

792

761

744

697

558

567

686

665

639

624

584

576

586

829

804

772

755

708

145

148

156

165

173

181

194

262

266

272

263

253

247

231

153

157

523

551

578

605

648

234

239

279

293

308

322

345

241

247

409

431

452

473

507

38

39

73

77

80

84

89

60

62

123

129

136

142

152

3

Viisoara

m /zi

Luna

m /zi

Mihai Viteazu

m /zi

Petrestii de Jos

m /zi

Sandulesti

m /zi

Tritenii de Jos

m /zi

Calarasi

m /zi

Ceanu Mare

m /zi

Ploscos

m /zi

Ciurila

m /zi

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.5.3.1 Cererea casnica urbana.
Pe baza efectelor contorizarii si cresterii tarifelor, asa cum s-a descris in paragraful precedent,
criteriile proiectate privind cererea de apa pentru diferitele categorii de consumatori sunt urmatoarele:
Tabel 3.5.3.1.1 Cererea casnica urbana
Descriere
Bransament case
Bransament curte:
Alimentarea la robinete publice

Cererea casnica
110 l/pe cap de locuitor si zi
80 l/pe cap de locuitor si zi
50 l/pe cap de locuitor si zi

Toate retelele vor fi proiectate pentru cererea de racordare la case.
Situatia actualain ceea ce priveste nivelul serviciilor (numar si tipuri de racorduri, inregistrari ale
consumului actual daca exista) va fi determinata pentru fiecare locatie. Aceste informatii pot fi folosite
pentru modificarea, daca e cazul, a valorilor consumului pe cap de locuitor pentru fiecare oras.
3.5.3.2 Cererea casnica rurala.
In zonele rurale, consumul pe cap de locuitor este asteptat sa fie mai scazut, doar ca va fi folosita mai
multa apa pentru animale si gradini. In prezent, cererea casnica, atat pentru consumul uman cat si
pentru cel animal (precum si pentru alte aspect ale alimentarii cu apain zonele rurale) este prevazut in
norma romaneasca P 66 – 2001. Cererea de apa in zonele rurale este supusa unor variatii sezoniere.
Tabel 3.5.3.2.1.Cererea casnica rurala
Descriere
Sezonul cald (din aprilie pana in septembrie)

Cererea casnica
Bransament case

110 l/pe cap de locuitor si zi
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80 l/pe cap de locuitor si zi
100 l/pe cap de locuitor si zi
20 l/pe cap de locuitor si zi

Cererea non-casnica

3.5.4.1 Cererea institutionalasi comerciala
Aceasta se refera la cererea de apa a institutiilor precum scoli, spitale, birouri ale autoritatilor locale si
central, spalatul strazilor, gradini publice, etc.
Estimarea cererii are la bazainregistrarile prezente ale consumului contorizat, daca exista. Altfel, ar
trebui luate in calcul estimarile din standardele romanesti nr. 1343/1-95 si 1343/2-89. Cererea zilnica
pentru consumatorii majori pot avea la baza urmatoarele criterii:
Tabel 3.5.4.1.1.Cererea institutionalasi comerciala
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
Cererea neidentificata a companiilor comerciale va fi cuantificata folosind un coeficient calculat
adaugat la cererea domestica.
3.5.4.2 Cererea industriala
Au fost studiate intreprinderile industriale mari, ale caror consumuri au fost analizate. In acord cu
Planul Urban de Dezvoltare, s-au facut previziuni pentru dezvoltarea viitoare, presupunand
3
3
30 m /ha⋅zi pentru industriile mari consumatoare de apasi 8 m /ha⋅zi pentru industriile
neconsumatoare de apa.
3.5.4.3 Stingerea incendiilor
Se presupune ca la nivelul Master Planului cererea de apa pentru stingerea incendiilor va fi
satisfacuta prin sistemele normale de capacitate la sursa, stocare, transport si in reteaua de
distributie. Proiectele detaliate ar trebui sa corespunda cerintelor SR 1343-1.
3.5.5

Balantele de apa si pierderile de apa

3.5.5.1 Apa nefacturata (necontorizata)
Apa nefacturata este exprimata ca procent din apa totala produsa de sistem. Aceasta include
scurgerile din sistem, apa luata prin racordari ilegale, incorectitudini in contorizare, suprascurgeri din
rezervoare si utilizare legala necontorizata, precum stingerea incendiilor, spalatul public, etc. In
absenta unor informatii mai detaliate asupra pierderilor actuale din sisteme, se poate presupune ca
apa neaducatoare de venit poate fi redusa la nu mai mult de 25% din totalul apei distribuite.
Totusi, in practica un simplu procentaj reprezinta un indicator slab al performantei sistemului. De
exemplu, introducerea contorizarii consumatorilor are adesea ca rezultat o reducere semnificativa in
consumul de apa, ceea ce duce la o crestere in procentul de apa neplatita, desi volumul absolut
ramane cam acelasi. Pentru acest motiv, apa neplatita este deseori cuantificata in litri per racordare
per zi.
Apa nefacturata este definita in conformitate cu balanta de apa a Asociatiei Internationale a Apei
(IWA) si cu metodologia indicatorilor de perfomanta.
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3.5.5.2 Balanta de apa si pierderile de apa
3.5.5.2.1

Balanta de apa standard „cea mai buna practica” a IWA (Asociatia Internationala a
Apei)
3

Tabelul nr. 3.5.5.2.1.Municipiul Turda. Balanta de apa – m /an (2010)
Volumul de
alimentare a
sistemului
(cu
corectarea
erorilor
cunoscute)
5,709,261
3
m /an

Consum
autorizat
2,801,662
(49.07%)

Consum autorizat
facturat
2,793,606
(48,93%)

Consum autorizat
nefacturat
8,056
(0.14%)

Pierderile
de apa
2,907,599
(50.93%)

Pierderi aparente
31,500
(0.55%)

Pierderi reale
2,876,099
(50.38%)

Consum contorizat facturat
(incusiv apa exportata)
2,681,832
(46.97%)
Consum necontorizat
facturat 111,774
(1.96%)
Consum contorizat
nefacturat 2,210
(0.04%)
Consum necontorizat
nefacturat 5,846
(0.10%)
Consum neautorizat
11,300
(0.20%)
Inexactitati ale contorizarii
consumatorilor
20,200
(0.35%)
Scurgeri la conductele de
transport si/sau distributie
2,146,424
(37.60%)
Scurgeri si revarsari din
bazinele de stocare
14,200
(0.25%)
Scurgeri la racordarile la
servicii pana la punctul de
contorizare
715,475
(12.53%)

Apafacturata
2,793,606
(48.93%)

Apanefacturata
(NRW)
2,915,655
(51.07%)
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3

Tabelul nr. 3.5.5.2.2. Municipiul Campia Turzii. Balanta de apa – m /an (2010)
Volumul de
alimentare a
sistemului
(cu
corectarea
erorilor
cunoscute)
2,513,501
3
m /an

Consum
autorizat
1,506,223
(59.937%)

Consum autorizat
facturat
1,501,393
(59,73%)

Consum autorizat
nefacturat
4,830
(0.19%)

Pierderile
de apa
1,007,278
(40.07%)

Pierderi aparente
16,690
(0.66%)

Pierderi reale
990,588
(39.41%)

3.5.5.2.2

Consum contorizat facturat
(incusiv apa exportata)
1,486,379
(59.14%)
Consum necontorizat
facturat
15,014
(0.60%)
Consum contorizat
nefacturat
1,620
(0.06%)
Consum necontorizat
nefacturat
3,210
(0.13%)
Consum neautorizat
5,640
(0.22%)
Inexactitati ale contorizarii
consumatorilor
11,050
(0.44%)
Scurgeri la conductele de
transport si/sau distributie
733,416
(29.18%)
Scurgeri si revarsari din
bazinele de stocare
6,350
(0.25%)
Scurgeri la racordarile la
servicii pana la punctul de
contorizare
250,822
(9.98%)

Apa facturata
1,501,393
(59.73%)

Apa nefacturata
(NRW)
1,012,108
(40.27%)

Pierderile de apa

Definitia recomandata de IWA pentru pierderile de apa este „volumele anuale pierdute din sistemele
de transport si distributie prin toate tipurile de scurgere, spargeri sau revarsari din conducte,
rezervoare si conectari, pana la punctul de contorizare a consumatorului”.

UARL (pierderile reale anuale inevitabile) pentru un sistem pot fi estimate ca:
UARL (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P

unde:
Lm = lungimea conductelor magistrale [km]
Nc = numarul de racordari la serviciu
Lp = lungimea conductelor private de la limita proprietatii pana la contor [km]
P = presiunea medie [m]
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Pierderile reale nu pot fi total eliminate. Cel mai scazut volum anual realizabil de pierderi reale pentru
sistemele bine intretinute si bine gestionate este cunoscut sub numele de pierderi reale anuale
inevitabile (UARL). Figura urmatoare prezinta relatia dintre pierderile reale anuale curente (CARL)
dintr-o balanta de apa IWA – reprezentata de dreptunghiul mare – si UARL (dreptunghiul mic).
Folosind cele patru metode de gestionare a scurgerilor (cele patru sageti), pot fi controlate pierderile
reale, dar (la presiunea de functionare actuala) nu pot fi reduse mai mult decat UARL. Totusi, desi
UARL reprezinta nivelul minim de pierderi reale care putea fi atins din punct de vedere tehnic, pentru
majoritatea utilitatilor nu este economica reducerea pierderilor reale pana la acest nivel. Va exista un
nivel corespunzator din punct de vedere economic pe care o utilitate sa o atinga.

Gestionarea presiunii

UARL (pierderile
reale anuale
inevitabile)

Nivelul economic de
pierderi reale
UARL

Viteza şi calitatea
reparaţiilor

CARL(pierderi anuale
reale actuale)

Controlul activ al
scurgerilor

Gestionarea
conductelor şi
activelor

Pierderi reale potenţial
recuperabile

Figura 3.5.5.2.2.1 Conceptul de gestionare a pierderilor reale de apa
In anul 2006, standardul SR 1343/1-2006, care propune elementele pentru calculul necesarului de
apa, a modificat substantial debitele specifice pentru nevoile gospodaresti, pentru a le alinia la
normele europene, care tin seama de necesitatea economisirii resurselor naturale si de eficientizarea
instalatiilor centralizate de alimentare cu apa a centrelor populate.
Pentru zonele de gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea
individuala a apei calde, situatiile cele mai frecvente in localitati, debitul specific este 90 – 100 l/om,zi.
La aceste debite se adauga cele necesare pentru industrii (cota de apa potabila pentru grupurile
sanitare de 25 – 35 l/om,zi), pentru consumurile proprii in tratarea si distributia apei potabile (cca. 8%
din volum), consumurile pentru spalat strazi si stropit spatiile verzi, la care se adauga pierderile
inevitabile din retelele de distributie.
Avand in vedere ca SR 1343/1-2006 cuprinde un Tabel informativ cuprinzand consumurile specifice
medii din mai multe tari europene dezvoltate, care variaza intre 131 ÷ 271 l/om,zi in Austria, 146 ÷
196 l/om,zi in Germania, 132 ÷ 267 l/om,zi in Anglia etc., s-au considerat valorile prevazute in
standardul roman ca fiind corespunzatoare, putand fi folosite in verificarile sistemelor de apa existente
si dimensionarea celor nou propuse.
Studiul socio-economic a relevat faptul ca populatia din intreaga tara, respectiv si din judetul
Constanta are o tendinta de scadere. Prognoza necesarul de apa va urma si ea aceasta tendinta. In
plus, acolo unde se furnizeaza apa prin conducta si se utilizeaza contorizare adecvata, consumul
scade semnificativ.
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Debitul si incarcarea proiectate ale apei uzate

Datele de baza sunt luate din urmatorul document:
Situatia colectarii si epurarii apelor uzate urbane din Romania in aglomerarile de peste 2.000 p.e. din
judetul Cluj, Anexa 3 Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind
epurarea apelor uzate urbane modificata prin Directiva 98/15/EC.

Tabel 3.5.6.1. Debitul si incarcarea proiectate ale apelor uzate
Comentarii
Ipoteza
1. Consumul de apa specific
120 litri / cap de locuitor/zi
2. Rata de retur a apei uzate
0.8
3. Retea
Separata
4. Diametrul mediu al noii conducte
250 mm
3
5. Rata de infiltrare
0.2 m /mm diametru/1km de
conducta:
Sursa: Metcalf & Eddy Wastewater Engineering, McGraw & Hill, 1991, Sectiunea 2-3
Surse si debite de ape uzate

Tabel 3.5.6.2.Incarcari de poluare la 6.150 p.e.
Concentratii
Componenta
g/cap de
3
g/zi
kg/zi
g/m
locuitor/zi
CBO5
60
369000
369.00
0.382
COD
120
738000
738.00
0.764
SS
70
430500
430.50
0.445
TKN
14
86100
86.10
0.089
Ptot
2
12300
12.30
0.012
Statia de referinta pentru calcule si comparatie este dimensionata pentru
6.150 p.e. si 7,5 km de conducta cu diametrul de 250 mm noua sau recent
reabilitata.
Tabel 3.5.6.3.Debite pentru 6.150 p.e.
Racordari la
Total inclusiv
Infiltratii
Descriere
case
infiltratiile
3
m /zi
3
3
m /zi
m /zi
Debit mediu
590.4
375
965.4
Factor de corectie
2.5
Debit de varf
1476
375
1851
Debit minim
236.16
375
611.16
Statia de referinta pentru calcule si comparatie este dimensionata pentru 6.150 p.e. si
7,5 km de conducta cu diametrul de 250mm noua sau recent reabilitata.
Calculele de proces si compararea tehnologiilor au fost realizate pentru debite medii.
3.6 CONCLUZIE SI REZUMAT
3.6.1

Rezumatul prognozei privind cererea de apa

Componentele esentiale ale realizarii unei proiectii privind cererea de apaau fost prezentate in subcapitolele anterioare.
Datele de previzionare asupra productiei de ape uzate se aplica populatiei din cadrul limitelor
administrative. Aceste date au fost regrupate pentru a reflecta proximitatea geografica a asezarilor,
intrucat este probabil ca acestea sa faca parte din constructia si functionarea comuna a instalatiilor de
tratare si distributie / colectare a apei si a apelor uzate.
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Cantitatile de ape uzate au fost calculate la cantitati de apa folosind consumul specific de apa de
120 l/c-d. Debitele astfel obtinute au fost recalculate la cifrele de productie / cerere, presupunand ca
operatorii inteleg si cel putin partial aplica conceptul de reducere a pierderii, asa cum s-a subliniat la
punctul 3.4.3.2. de mai sus.
Pierderile tehnice la statia de productie si pierderile reale inevitabile au fost presupuse in mod realist
ca fiind 8 si respectiv 30%, in ciuda faptului ca atat instalatiile, cat si o mare parte din retele vor fi noi.
Datele sunt supuse limitelor statistice, ele nu pot fi luate ca valori absolute, intrucat sunt supuse
modificarilor, in functie de specificul localitatii.
3.7 SISTEME DE APA
Principalele lucrari proiectate in domeniul apei sunt reabilitarea/extinderea statiilor existente de tratare
a apei si reabilitarea/extinderea retelei existente de apa, definirea de noi retele de apa (in comune).
Detalii ale lucrarilor asigurate pentru reabilitarea/extinderea sistemului de apa ale regiunii sunt
prezentate in Anexa 7.3.
3.8 SISTEME DE APA UZATA
Sistemele de apa uzata in regiunea de operare a SC CAA SA trebuie dezvoltate. Detalii ale lucrarilor
asigurate pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemului de apa uzata ale regiunii sunt
prezentate in Anexa 7.3.
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OBIECTIVELE NATIONALE SI SCOPURILE REGIUNII TURDA – CAMPIA TURZII, DIN
JUDETULUI CLUJ
Rezumat

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea
factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.
In acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel national, cat si
regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul de Aderare, Capitolul 22 –
Protectia Mediului.
Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Nationala, Cadrul National Strategic de Referinta
pentru perioada de programare 2007-2013 si Programul Operational Sectorial de Mediu.
De asemenea, la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului (PLAM), iar la nivel
local, toti agentii economici au fost obligati sa elaboreze si sa aprobe planuri de conformare.
Directivele UE au fost adoptate, in proportie de 99% cu unele derogari la implementare (ne referim la
Directiva 91/271/CEE si 98/83/CE).

4.2

Obiectivele nationale pentru apa si apa uzata.

4.2.1 Obiectivele nationale principale pentru sectorul ape si ape uzate.
Ministerul Mediului si Padurilor, actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor Climatice, a elaborat Programul
Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) in concordanta cu Liniile directoare ale Strategiei Comunitare,
ale Planului de Dezvoltare Nationala (PND) si ale Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) pentru
perioada de programare 2007-2013.
POS-ul de Mediu ia, de asemenea, in considerare si prevederile agreate intre Romania si Uniunea Europeana
pentru Capitolul 22 – Protectia Mediului Inconjurator.
POS-ul de Mediu este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului “Convergenta”
pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost elaborat in conformitate cu cea de-a treia
prioritate a PND 2007 – 2013 – “Protectia si imbunatatirea calitatii mediului”, precum si cu Prioritatea 1 a
CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene”. POS-ul de Mediu contine elemente
esentiale pentru implementarea cu succes a PND si a CNSR in domeniul protectiei mediului; obiectivul de
baza il constituie promovarea dezvoltarii durabile a intregii tari.
POS-ul de Mediu este astfel conceput incat sa reprezinte baza si totodata un catalizator pentru o economie
mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS-ul de Mediu se bazeaza pe
obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand
atat obligatiile internationale ale Romaniei, cat si interesele specifice nationale.
POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate
in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si ISPA. In plus fata de dezvoltarea infrastructurii, prin
intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din
punct de vedere al protectiei mediului.
De asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii in domenii mai putin abordate pana in prezent, precum
eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau implementarea
planurilor de management Natura 2000.
Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de
viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile Acquis-ului de mediu.
Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la
infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze
in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului
“Poluatorul plateste”.
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Obiectivele specifice POS-ului de Mediu sunt:
1. Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de
alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale
eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata;
2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului
deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015;
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele
de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015;
4. Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor
protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000;
5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea
masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

Din cauza complexitatii sale, intregul impact al programului POS Mediu nu va putea fi cuantificat doar
cu ajutorul unui singur indicator. Cu toate acestea, populatia care va beneficia de servicii de mediu
imbunatatite si cea protejata de efectele riscurilor naturale ca urmare a implementarii POS Mediu, poate fi
selectata ca indicator la nivel de program deoarece acopera cea mai mare parte a activitatilor incluse in acest
document. Populatia beneficiara a POS Mediu este estimata la 10 milioane de locuitori.
In vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat urmatoarele axe prioritare:
•
•
•
•
•
•

Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”
Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor
contaminate istoric”
Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea
si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in
localitatile cele mai afectate de poluare”
Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”
Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele
cele mai expuse la risc”
Axa prioritara 6 “Asistenta Tehnica”.

Elaborarea POS Mediu a fost realizata de Ministerul Mediului si Padurilor (MMP), in calitate de
Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, ca
Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si in colaborare cu institutiile publice centrale,
regionale si locale si cu alti parteneri implicati in acest domeniu.
Implementarea programului este responsabilitatea Autoritatii de Management pentru POS Mediu (AM
POS Mediu), reprezentata de Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul
MMP/actual MMSC.
In vederea sprijinirii AM POS Mediu in implementarea eficienta a acestui program, au fost constituite
(8) Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, ca directii distincte ale MMP/MMSC la nivelul fiecarei
Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din Romania.
Mai mult, in urma negocierilor pentru aderare, intreg teritoriul Romaniei este declarat ca o zona
sensibila, insemnand ca toate aglomerarile urbane cu mai mult de 10.000 de locuitori ar trebui sa fie echipate
cu statii de epurare a apei uzate, asigurand un nivel avansat de epurare.
De asemenea, s-au obtinut derogari la transpunerea urmatoarelor directive:
•
•

Directiva nr. 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de
tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicita o
perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
3
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Directiva nr. 76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice),
pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse
agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.

Implementarea Directivei 91/271/CEE (transpusa in legislatia romaneasca prin HG
amendata prin H.G. nr. 352/2005 si nr. 210/2007) prevede urmatoarele:

nr. 188/2002 si



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 dispozitiile articolului 3 din directiva trebuie realizata in
aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000;
- la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directiva trebuie
realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000.



Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute la articolul 3 in
conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitori:
- 61%, la 31 decembrie 2010;
- 69%, la 31 decembrie 2013;
- 80%, la 31 decembrie 2015.



Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute la articolele 4 si
5 alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor:
- 51%, la 31 decembrie 2010;
- 61%, la 31 decembrie 2013;
- 77%, la 31 decembrie 2015.

Implementarea Directivei 98/83/CE (transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002 amendata
de 311/2004) prevede urmatoarele:


Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la
Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametrii nu se aplica in intregime pe teritoriul
Romaniei in conditiile stabilite mai jos:
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de
locuitori;
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane cuprinzand intre
10.000 si 100.000 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in
aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de locuitori;
- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan
in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

4.2.2

Resursele de apa

In evaluarea potentialului resurselor de apa ale Romaniei trebuie luate in considerare specificul
pozitiei geografice, relieful, geologia, clima, solul si vegetatia. Fluviul Dunarea, care constituie peste 62% din
potentialul resurselor de apa este situat pe cea mai mare parte a cursului sau la periferia teritoriului Romaniei,
3
motiv pentru care s-ar putea utiliza economic numai cca. 30 mld.m /an; reteaua hidrografica interioara (cea
mai accesibila folosintelor) este neuniform distribuita pe teritoriul tarii.
4
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Romania dispune de toate tipurile de resurse de apa dulce (rauri, lacuri naturale si artificiale, fluviul
Dunarea si ape subterane). Cea mai mare resursa de apa dulce provine din Dunare si din raurile interioare.
Lacurile naturale, desi numeroase (3.450), au o contributie nesemnificativa la volumul resurselor de apa ale
Romaniei.
3

Resursa specifica utilizabila a Romaniei este de 2.660 m /locuitor/an, fata de media europeana de
3
3
4.000 m /locuitor/an. Resursa specifica teoretica, de cca. 1.770 m /locuitor/an, luand in considerare numai
aportul raurilor interioare, situeaza din acest punct de vedere Romania in categoria tarilor cu resurse de apa
relativ reduse, ocupand din acest punct de vedere locul al noualea printre tarile europene.
Resursele de apa disponibile pe teritoriul Romaniei sunt puternic influentate, atat cantitativ cat si
calitativ, de activitatile umane: pe de o parte prin prelevari apropiate de limita resurselor socio-economice
(bazinul hidrografic Arges), iar pe de alta parte, printr-o poluare pronuntata (raurile Tur, Lapus, Cavnic, Aries,
Tarnava, Cibin, Dambovita, Vaslui, Jijia). Limitari ale utilizarii resurselor de apa apar si din alte cauze, cum ar
fi transportul resurselor de apa la distanta, care prezinta multe dificultati sub aspect tehnico-economic, fapt ce
face ca acestea sa fie privite ca o resursa regionala, neputandu-se realiza un sistem national interconectat al
acestora.
Tabel 1 Utilizarea resurselor de apa in 2011
Activitate

Cerinta de apa
(mld.mc)

Prelevarile de apa
(mld.mc)

Gradul de utilizare
%

Populatie

1,22

1,00

81,97

Industrie

5,16

4,64

89,92

Agricultura

1,32

0,96

72,73

Total

7,70

6,60

85,71

Sursa: Administratia Nationala „Apele Romane”- Starea calitatii apelor din Romania 2011

4.2.2.1. Starea raurilor interioare
Principala resursa de apa a Romaniei o constituie raurile interioare. Resursele de apa ale raurilor sunt
insa neuniform distribuite in timp, avand mari variatii sezoniere, si spatiu, variind in functie de altitudine.
In cursul anului 2009, calitatea globala a apelor curgatoare de suprafata, evaluata in functie de
situatia celor 818 sectiuni de supraveghere a fost distribuita astfel: clasa I – 29.8 %; clasa a II-a 43.6 %; clasa
a III-a – 16.5 %; clasa IV B 5.7 %; clasa a V-a – 4.3 %.
In ultimii ani s-a constatat o imbunatatire, datorata, mai ales, investitiilor realizate de operatorii
industriali, aplicarii cu fermitate a prevederilor legislatiei in vigoare referitor la protectia calitatii apelor, dar si
reducerii sau sistarii activitatii unor unitati economice, mari poluatoare. In general, cota cea mai mare din
potentialul de poluare, in cazul surselor de poluare punctiforme, apartine unitatilor din domeniile gospodariei
comunale, industriei chimice si zootehniei. Pe locurile urmatoare se situeaza agentii economici din industriile
extractiva si metalurgica.

Inundatiile
Frecventa de producere a inundatiilor si amploarea acestora au crescut din cauza schimbarilor
climatice, a ocuparii albiei majore a raurilor cu constructii neautorizate si a defrisarilor neautorizate. Din
punctul de vedere al vulnerabilitatii la inundatii, cele mai afectate zone sunt cele ale bazinelor: Crisuri, Somes,
Mures, Tarnave, Timis, Olt, si Arges. Avand in vedere numarul important de pierderi de vieti omenesti
inregistrate in ultimul deceniu, precum si pagubele materiale insemnate (gospodarii si anexe afectate, terenuri
inundate, obiective socio-economice, drumuri, poduri si podete, etc.) a caror valoare se ridica la 1,4 miliarde
Euro (din care 200 mil. Euro numai in 2005), una din preocuparile majore in perioada urmatoare o constituie
prevenirea si protectia impotriva dezastrelor hidrologice.
5
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Starea fluviului Dunarea
Dunarea, al doilea fluviu ca marime din Europa, cu o lungime de 2.850 km, din care 1.075 km pe
3
teritoriul Romaniei, are un stoc mediu la intrarea in tara de 174 mld.m . Starea calitatii apei fluviului Dunarea,
apreciata pe baza informatiilor achizitionate in 11 sectiuni de control, corespunde conditiilor pentru clasa I in
toate sectiunile de supraveghere. Trebuie mentionat insa ca 84% din incarcarea cu azot si 73% din incarcarea
cu fosfor a apelor Dunarii este cauzata de tarile situate in amonte.
Bazinul hidrografic Mures
In cadrul bazinului hidrografic Mures au fost evaluate din punct de vedere al starii ecologice 42
corpuri de apa - rauri. Pentru 6 corpuri de apa evaluarea s-a realizat doar din punct de vedere al
elementelor fizico-chimice suport. In urma evaluarii a rezultat urmatoarea incadrare:
- 36 (85,71%) corpuri de apa in stare ecologica buna;
- 6 (14,29%) corpuri de apa in stare ecologica moderata.
Din punct de vedere al numarului de kilometri, din cei 1.699,03 km pe baza datelor de monitoring,
pentru care s-a evaluat starea ecologica, repartitia pe lungimi in raport cu starea ecologica este urmatoarea:
- 1.571,41 km (92,49%) corpuri de apa in stare ecologica buna;
- 127,62 km (7,51%) corpuri de apa in stare ecologica moderata.
Principala sursa de poluare in acest bazin o reprezinta industria extractiva (S.C. CUPRUMIN S.A.),
urmata de surse din industria prelucrarilor chimice (S.C. AZOMURES S.A.) si surse din activitatea economica
privind servicii catre populatie - statiile de epurare ale gospodariilor orasenesti (judetele Hunedoara si Alba).
Starea apelor marine si costiere
Ca urmare a aportului permanent al apelor Dunarii, cat si a regimului vanturilor si curentilor marini,
factorii abiotici in zona litoralului romanesc suporta importante variatii sezoniere. Urmare a deficitului de
aluviuni, cat si a reducerii aportului Dunarii, plajele sufera un proces rapid de erodare. Marea Neagra este
supusa in zona litoralului romanesc unui proces de poluare, ca urmare a poluantilor proveniti din Dunare,
evacuarilor directe de ape uzate insuficient epurate sau chiar neepurate, cat si prin activitatea portuara
intensa.
Sursele de poluare sunt reprezentate de agentii economici cu deversare in Dunare si cursurile
interioare, precum si de navele aflate in mars sau in porturi, evenimente navale, manevre incarcare
descarcare.
Evolutia din ultimii trei ani a starii apelor marine, rezultata din analiza inter-relatiilor factorilor abiotici si
principalelor grupe de organisme acvatice, arata o usoara ameliorare, in special la nivelul bazei trofice
zooplanctonice.

4.2.2.2.

Situatia apelor uzate

Analiza statistica a situatiei principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii efectuate in
anul 2011 (de catre ANAR), a prezentat urmatoarele aspecte globale:



Fata de un volum total evacuat de 5.303,99 milioane m /an, 3.005,94 milioane m /an, respectiv
56,67%, constituie ape uzate care nu necesita epurare, fiind considerarate ape conventional curate.

•

Din volumul de ape uzate necesitand epurare de 2.298,05 mil. m /an:
3
o 572,29 mil.m /an (cca. 25%) s-au epurat corespunzator
3
o 826,83 mil. m /an (cca. 36 %) reprezinta ape uzate neepurate
3
o 898,93 milioane m / an (cca. 39 %) reprezinta ape uzate insuficient epurate.

3

3

3

Prin urmare, in anul 2011, un procent de 75% din apele uzate provenite de la principalele surse de
poluare au ajuns in receptorii naturali, in special rauri, neepurate sau insuficient epurate.
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In ceea ce priveste volumul total de de ape uzate evacuate, pe activitati din economia nationala,
conform datelor din tabelul 62, situatia se prezinta astfel:
•

Activitatile din economia nationala cu o contributie importanta la totalul volumului de apa
evacuat, incluzand si apele conventional curate, sunt:
3
o Energie electrica si termica: 3.657,32 mil. m – aprox. 69 % din total;
3
o Captare si prelucrare apa pentru alimentare populatie: 1325.57 mil. m - circa 25 %;
3
o Industrie metalurgica si constructii de masini: 112,43 mil. m , respectiv 2%;
3
o Prelucrari chimice: 101,76 mil. m , reprezentand cca 2%.
•

Din volumul de ape uzate care necesita epurare, cele mai mari volume au fost evacuate in
cadrul activitatilor:
3
o Captare si prelucrare apa pentru alimentare populatie: 1324,94 mil. m /an – aprox. 58 %;
3
o Energie electrica si termica: 670,53 mil. m /an – aprox. 29 %;
3
o Industrie metalurgica si constructii de masini:109,01 mil. m /an, cca 5%;
3
o Prelucrari chimice: 96,82 mil.m - 4%.
•

Domeniile de activitate la care s-au inregistrat cele mai mari volume de ape uzate neepurate
sunt:
3
o Captare si prelucrare apa pentru alimentare populatie: 536,18 mil. m /an - peste 60 %;
3
o Energie electrica si termica: 191,82 mil. m – 23%
3
o Industria metalurgica si constructti de masini: 71,11 mil. m , aprox 7% si
3
o Prelucrari chimice: 19,51 mil. m peste 2%.
• Referitor la apele uzate epurate necorespunzator, activitatile cu cea mai mare pondere sunt:
3
o Energie electrica si termica: 475,76 mil. m – aprox. 53 %
3
o Captare si prelucrare apa pentru alimentare populatie: 342,93 mil. m /an – cca 35 %.
Fata de numarul total de 1.637 de statii de epurare investigate in anul 2011, 500 de statii,
reprezentand 30,5 %, au functionat corespunzator, iar restul de 1.137 statii, adica 69,5 %, necorespunzator.
Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate
urbane, modificata si completata de Directiva Comisiei 98/15/EC in 27 februarie 1998 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, legislatia europeana din domeniul epurarii apelor uzate si evacuarii in mediul acvatic a fost
transpusa in perioada
2002-2005, prin Hotararea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, completata si modificata de
Hotararea de Guvern nr. 352/2005.
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 indepartarea nutrientilor (azot si fosfor) din apele uzate – HG 352/2005, art.3(1).
In ceea ce priveste gradul de epurare, epurarea secundara (treapta biologica) este o regula generala pentru
aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenti.
Termenele de implementare ale Directivei variaza si depind de dimensiunea aglomerarii (exprimata in
functie de poluarea produsa, respectiv locuitorul echivalent) si de impactul acesteia asupra apelor receptoare.
Termenul de tranzitie final pentru implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene
intermediare pentru colectarea si epurarea apelor uzate urbane anii 2010, 2013 si 2015, respectiv:
- pentru colectarea apelor uzate urbane (art. 3 al Directivei): 31 decembrie 2013 pentru aglomerari umane cu
mai mult de 10.000 l.e. si 31 decembrie 2018 pentru aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e;
- pentru epurarea apelor uzate urbane si evacuarea acestora – art. 4 (1a,b) si art. 5(2): 31 decembrie 2015
pentru in aglomerari umane cu mai mult de 10.000 l.e. si 31 decembrie 2018 pentru in aglomerari umane cu
mai putin de 10.000 l.e.
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Dupa transpunerea in legislatia nationala a cerintelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane din perioada de aderare, Romania a facut pasi importanti in implementarea acestei directive,
incepand cu anul 2007. Numarul si tipul de aglomerari, precum si masurile privind colectarea si epurarea
apelor uzate au fost prevazute initial in Tratatul de aderare la Uniunea Europeana si in Documentul de Pozitie
a Romaniei, situatia reflectand starea de fapt din anul 2004.
Incepand cu anul 2007 aceasta situatie a fost reevaluata avand in vedere prevederile Programului
Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu), aprobat si devenit operational la data de 11 iulie 2007.
Implementarea masurilor din cadrul POS Mediu – Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de
apa/apa uzata” se promoveaza prin realizarea unor studii de fezabilitate la nivel de judete, in cadrul Master
Planurilor Judetene si a unor aplicatii finantabile din Fondul de Coeziune.
Prin promovarea investitiilor in imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa uzata
finantate prin POS Mediu se are in vedere asigurarea serviciilor de canalizare si epurare in majoritatea
zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de
apa uzata.
Bugetul total pentru perioada 2007-2013 alocat acestei axe este de 3,27 miliarde Euro, din care
2,78 miliarde Euro reprezinta fonduri europene nerambursabile (Fond de Coeziune). Prin investitiile
previzionate rezultate prin implementarea proiectelor majore, se urmareste realizarea unui numar estimat de
170 de statii de epurare noi sau reabilitate si o crestere a volumului de apa uzata epurata corespunzator de la
35% la 60% din volumul total.
In cadrul Planurilor de Management ale Bazinelor / Spatiilor hidrografice, elaborate de catre
Administratia Nationala „Apele Romane” in concordanta cu cerintele Directivei Cadru Apa, au fost stabilite si
evaluate costuri pentru masurile de baza si masurile suplimentare pentru sursele de poluare semnificative.
Aceste masuri asigura atingerea starii bune a apelor impreuna cu masurile de baza obligatorii in contextul
implementarii legislatiei europene in domeniul apelor, fapt care presupune, dupa caz, scaderea limitelor
poluantilor evacuati de la statiile de epurare sub limitele stabilite in legislatia specifica in vigoare.
Administratia Nationala “Apele Romane”, in conformitate cu prevederile HG nr.210/2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului, art.IV, punctele 2 si 3, care stipuleaza ca autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor ii
revin sarcini specifice in ceea ce priveste monitorizarea evacuarilor din statiile de epurare a apelor uzate
urbane si de raportare a datelor colectate catre Comisia Europeana, elaboreaza raportul „Stadiul realizarii
lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune pentru
aglomerari umane”. Raportul contine inventarul aglomerarilor umane si a lucrarilor existente de canalizare si
epurare aferente. Datele sunt disponibile incepand cu anul 2007 si se refera la evaluarea nivelelor de
colectare si epurare a apelor uzate, la nivel de aglomerare umana, judete, bazine hidrografice si la nivel
national, precum si situatia proiectelor de investitii si costurile acestora.
Astfel, la nivel national, nivelul de colectare si epurare a incarcarii organice biodegradabile (exprimat
in %) din aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. a crescut in ultimii ani.
In anul 2011, valorile nivelului de colectare si epurare a incarcarii organice biodegradabile au fost de
56,96% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 45,57% pentru epurarea apelor uzate, crescand cu cca.
10% pentru colectarea apelor uzate fata de anul 2007, respectiv cu cca. 8% pentru epurarea apelor uzate.
Tintele de realizat pentru termenul de tranzitie - anul 2013 - sunt cca. 69% pentru colectarea apelor
uzate si cca. 61% pentru epurarea apelor uzate, cu asigurarea conformarii aglomerarilor umane cu mai mult
de 10.000 l.e. in ceea ce priveste colectarea apelor uzate.
In perioada de dupa aderarea la Uniunea Europeana (2007-2011), cca. 2,997 miliarde Euro au fost
investiti la nivel national pentru lucrari de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa uzata. Valoarea totala
a investitiilor pentru infrastructura de apa uzata este de cca. 12 miliarde Euro, valoare evaluata in cadrul
Planurilor de management bazinale, atat pentru masuri de baza, cat si pentru cele suplimentare, pana in anul
2021.
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La sfarsitul anului 2011, pentru aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. gradul de racordare
la canalizare a locuitorilor echivalenti este 56,96 % fata de 55,52% in primul semestru 2011, iar gradul de
racordare la statiile de epurare este de 45,57% fata de 44,64% in aceasi perioada.
Din tabelele urmatoare reiese cresterea gradului de racordare la retele de canalizare cu cca. 1,84% si
cresterea gradului de racordare la statiile de epurare cu cca. 0,93%.
Tabel 2 Cresterea gradului de racordare la retele de canalizare

Nr.
crt.

Dimensiune
aglomerare

nr. l.e

nr. l.e.
racordati la
retele de
canalizare

nr. l.e.
racordati
statii la
epurare

%
canalizare

%
epurare

(l.e.)

1

>10.000

15.234.995

12.634.758

10.233.704

82.93

67.17

2

2.000 – 10.000

8.658.286

974.470

623.845

11.25

7.21

23.893.280

13.609.228

10.887.393

56.96

45.57

Total >2.000 l.e.

Cele mai ridicate grade de racordare la retele de canalizare (peste 70%) sunt identificate in judele
Braila, Brasov, Constanta, Cluj, Hunedoara, Sibiu, Timis si aglomerarea Bucuresti, iar la polul opus (sub 30%)
se afla judetele Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov si Vaslui.
In ceea ce priveste gradele de racordare la statiile de epurare, situatia este urmatoare: in judetele
Constanta, Cluj si Timis s-au inregistrat valori de peste 65%, iar in judetele Braila, Galati, Mehedinti si Tulcea,
valori scazute, mai mici de 10%.
In prezent exista fizic 983 retele de canalizare, din care 631 sunt functionale, restul de 352 fiind in
diferite stadii de executie sau nu s-a realizat inca racordarea, datorita nefinalizarii in totalitate a lucrarilor.
In ceea ce priveste lungimea totala a retelelor de canalizare, situatia comparativa privind ritmul de
executie / punere in functiune a fost urmatoarea:

Tabel 3 Situatia comparativa privind ritmul de executie / punere in functiune a retelelor de canalizare

Anul*)

km retea de canalizare
existenti fizic

km retea de canalizare
construiti sau in diferite stadii
de executie

2004

16.138,250

668,455

2006

18.075,737

645,829

2007

18.653,762

578,025

2008

19.649,664

613,664

2009

20.671,025

1.021,361

2010

22.196,329

1.004,375

2011 (sem. I)

23.475,955

1.069,336

2011 (sem. II)

24.953,127

1.443,923

*) in anul 2005 s-a realizat raportul doar pentru aglomerarile cu mai putin de 10.000 l.e.
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Au au fost inventariate lucrari de executie in diferite stadii, pentru retele de canalizare totalizand
1.069,336 km, din care:
-

684,164 km lucrari extindere retea de canalizare in 162 aglomerari;

-

685,217 km lucrari in executie in 88 aglomerari, dar fara racordare;

-

74,542 km lucrari finalizate in 6 aglomerari, fara racordare.

Pentru acestea din urma, racordarea populatiei si a industriei alimentare urmeaza sa aiba loc in
urmatoarea perioada.

Grade de racordare la reteaua de canalizare, de cel putin 95%, care pot fi considerate conforme (au
fost realizate in 30 aglomerari, respectiv in:
•

14 aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (Alba Iulia, Oarda, Micesti, Barabant – jud. Alba, Chisinau Cris
– jud. Arad, Beius, Stei – jud. Bihor, Victoria – jud. Brasov, Buzau – jud. Buzau, Piatra Neamt, Roman –
jud. Neamt, Plopeni – jud. Prahova, Sibiu, Medias, Agnita – jud. Sibiu, Negresti-Oas+Certeze – jud. Satu
Mare, Suceava – jud. Suceava),

•

16 aglomerari cu 2.000 – 10.000 l.e. (Tamasi, Garleni, Filipesti, Magiresti, Caiuti, Beresti Bistrita – jud.
Bacau; Balc – judetul Bihor, Vlahita, Baile Tusnad si Tulghes – jud. Harghita, Turnu Rosu - jud. Sibiu,
Ipotesti – jud. Suceava, Tomesti – jud.Timis, Gugesti, Dumitresti si Tulnici – jud. Vrancea).
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Figura 1 Situatia la nivel de judete a colectarii si epurarii incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. , in
semestrul II 2011

% retele canalizare

% statii de epurare
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In ceea ce priveste situatia dotarii cu statii de epurare a apelor uzate, au fost inventariate
511 statii de epurare, din care:
-

431 statii de epurare urbane care deservesc exclusiv aglomerarile, din care 21 statii de epurare
au devenit functionale in acest semestru in aglomerarile:
- in aglomerari cu < 10.000 l.e.:
- Dezna si Moneasa – jud. Arad;
- Maracineni - jud. Arges;
- Salard si Padurea Neagra – jud. Bihor;
- Draguseni si Varfu Campului – jud. Botosani;
- Geoagiu Bai si Certeju de Sus – judetul Hunedoara;
- Piatra Olt – judetul Olt;
- Fantanele – judetul Prahova;
- Boghis – judetul Salaj;
- Sura Mica – judetul Sibiu;
- Murighiol si Mihail Kogalniceanu – judetul Tulcea;
- Costesti – judetul Valcea;
- Badeana, Laza, Moreni, Grajdeni – judetul Vaslui;
- in aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e.:
- Craiova – judetul Dolj;

-

13 statii de epurare industriale care epureaza ape uzate urbane de la aglomerari:
APATERMO Tandarei – epureaza apele uzate de la aglomerarea Tandarei, jud. Braila;
HIDROCONSTRUCTIA Siriu - epureaza apele uzate de la aglomerarea Siriu, jud. Buzau;
Suplacu de Barcau - epureaza apele uzate de la aglomerarea Balc (Almasu Mic, Almasu Mare),
jud. Bihor;
- SC FORESTAL SA STALPENI - epureaza apele uzate de la aglomerarea Stalpeni, jud. Arges;
- SC ROMANOFIR SA Talmaciu - epureaza apele uzate de la aglomerarea Talmaciu, jud. Sibiu;
- SC SOMETRA SA - epureaza apele uzate de la aglomerarea Copsa Mica, jud. Sibiu;
- BEGA REAL PLEASA Company - epureaza apele uzate de la aglomerarea Bucov, jud. Prahova;
- S.C. ZAHARUL S.A - epureaza apele uzate de la aglomerarea Ludus, jud. Mures;
- SC SERVICE AVICOLA SA MIHAILESTI - epureaza apele uzate de la aglomerarea Mihailesti,
jud. Giurgiu;
- SC Rompetrol Rafinare SA - epureaza apele uzate de la aglomerarea Navodari, jud. Constanta;
- SC Somes Dej SA - epureaza apele uzate de la aglomerarea Dej, jud. Cluj;
- SCDA Fundulea - epureaza apele uzate de la aglomerarea Fundulea, jud. Calarasi.
-

•

De asemenea, exista:
16 statii de epurare nefunctionale, cu grad ridicat de uzura sau dezafectate:
- in aglomerari cu < 10.000 l.e.:
- Cetateni si Calinesti – judetul Arges; statia de la Cetateni este veche si nefunctionala,
racordarea aglomerarii Calinesti se va face la statia de epurare a aglomerarii
Topoloveni;
- Poiana Brasov – judetul Brasov, statie dezafectata deoarece aglomerarea se va
racorda la statia de epurare Brasov;
- Bucosnita– jud. Caras, statie de epurare cu grad de uzura mare
- Bretea Romana si Ghelari – judetul Hunedoara; statia de epurare Bretea Romana este
dezafectata din cauza lucrarilor la amenajarea Hidroenergetica a raului Strei,
evacuarea apelor uzate si a namolului din decantoare se face prin vidanjare de catre
S.C. Apaprod S.A.- Co Hateg; statia de epurare Ghelari este dezafectata, se lucreaza
la reabilitare;
- Branesti si 1 Decembrie – judetul Ilfov; statia de epurare este dezafectata, urmand a fi
racordata la statia de epurare a aglomerarii Bucuresti (Glina);
- Ungheni – judetul Mures – statie de epurare veche dezafectata, cu grad ridicat de
uzura;
- in aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e.
- Prejmer – judetul Brasov, statie dezafectata deoarece aglomerarea se va racorda la
statia de epurare Brasov
- Oravita – judetul Caras, statie de epurare cu grad de uzura mare
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Deva – judetul Arad; statia veche de epurare este dezafectata, apa uzata fiind
evacuata direct in emisar, noua statie de epurare se construieste prin programul ISPA;
Bragadiru, Otopeni, Buftea – judetul Ilfov; statiile de epurare sunt dezafectate, urmand
a fi racordate la statia de epurare a aglomerarii Bucuresti (Glina);
Comarnic – judetul Prahova; statie dezafectata, canalizarea se va racorda la statia de
epurare Breaza;

•

46 statii de epurare finalizate in perioada 2010 – 2011 la care nu s-a racordat inca populatia:
- in aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e.:
- Zlatna, Campeni si Daia Romana – judetul Alba;
- Paulis-Minis si Felnac – jud. Arad;
- Tileagd si Bratca – jud. Bihor;
- Rachiti – judetul Botosani;
- Chiojdu – judetul Buzau;
- Slatina Timis – judetul Caras;
- Iara si Taga – judetul Cluj;
- Gura Ocnitei, Doicesti, Niculesti, I.L. Caragiale si Branesti – judetul Dambovita;
- Hurezani – judetul Gorj;
- Smardan – judetul Galati;
- Bivolari, Solonet, Strunga, Mosna, Tansa, Prisacani, Ceplenita, Sipote, Dragata,
Tiganasi – judetul Iasi;
- Lunca Bradului, Ibanesti, Eremitu, Riciu, Gheorghe Doja, Vatava, Voivodeni, Pasareni
– judetul Mures;
- Oboga si Strejesti – judetul Olt;
- Baba Ana – judetul Prahova;
- Seica Mare – judetul Sibiu;
- Banloc, Pini, Victor Vlad Delamarina si Cenad – judetul Timis;
- Izvoarele – judetul Tulcea;
- Ladesti, Gradistea, Alimpesti, Pausesti, Zatreni – judetul Valcea;
- Gologanu – judetul Vrancea;
- in aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e.:
- Braila – judetul Braila;
- Ivesti – judetul Galati;

•

5 statii de epurare aflate in probe tehnologice, respectiv cele aferente aglomerarilor Leordeni –
judetul Arges, Tamasi si Garleni – judetul Bacau, Doclin - judetul Caras si Bucuresti.

Din totalul statiilor de epurare existente, 16 (3,31%) au grade de racordare mai mari de
95%, respectiv:
•
•

8 statii de epurare aferente aglomerarilor >10.000 l.e.: Alba Iulia – jud. Alba, Beius – jud.
Bihor, Victoria – jud. Brasov, Buzau – jud. Buzau, Iasi – jud. Iasi, Roman – jud. Neamt, Plopeni –
jud. Prahova, Sibiu – jud. Sibiu;
8 statii de epurare aferente aglomerarilor (2.000-10.000 l.e.): Caiuti – jud. Bacau, Balc
(Almasu Mic, Almasu Mare) – jud. Bihor, Baile Tusnad, Tulghes si Vlahita – jud. Harghita, Turnu
Rosu – jud. Sibiu, Tomesti – jud. Timis, Tulnici – jud. Vrancea.

In perioada iunie - decembrie 2011 au fost finalizate lucrarile de executie pentru 7 statii
de epurare care deservesc aglomerarile:
-

Draguseni (jud. Botosani);
Slatina Timis si Doclin (judetul Caras – Severin)
Taga – judetul Cluj;
Ivesti – judetul Galati;
Murighiol si Mihail Kogalniceanu – judetul Tulcea.
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Doar 4 statii de epurare a apelor uzate din aglomerari cu 2.000 - 10.000 l.e. (Caiuti, Balc,
Tulghes, Tomesti), si 1 statie de epurare a apelor uzate din aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e.
(Roman) pot fi considerate conforme, restul de statii cu peste 10.000 l.e. neavand treapta functional
de epurare avansata pentru nutrienti (tertiara), conform angajamentelor asumate in Documentul de
Pozitie, Capitolul. 22 - Mediu, Calitatea apei.
Pana in prezent, in cele 2.423 de aglomerari existente cu peste 2.000 l.e., exista 631 sisteme
de canalizare functionale, din care:
• 556 (88,11%) au fost autorizate;
• 43 (6,82%) sunt in curs de autorizare;
• 32 (5,07%) sunt in proces de pregatire a documentatiei pentru autorizare / reautorizare.
In ceea ce priveste statiile de epurare, din totalul de 511 statii de epurare existente:
• 411 (80,43%) sunt autorizate;
• 33 (6,46%) sunt in curs de autorizare;
• 67 (13.11%) neautorizate.

In ceea ce priveste asigurarea prin acte de reglementare a unui nivel de colectare si
epurare corespunzator pentru aglomerarile cu mai putin de 2.000 l.e., situatia este urmatoarea:
• reglementarea sistemelor de colectare individuale, din totalul de 2.686, cca. 1.587
(59,08%) au fost autorizate, 437 (16,27%) sunt in curs de autorizare, 390 (14,52%) sunt
neautorizate si 272 (10,13%) au primit notificari in vederea punerii in functiune si autorizarii;
• reglementarea sistemelor de epurare, din totalul de 848, cca. 774 (91,28%) au fost
autorizate, 27 (3,18%) sunt in curs de autorizare si 47 (5,54%) sunt neautorizate.

4.2.3.

Reteaua publica de alimentare cu apa potabila

Conform Raportului elaborat in anul 2004 de catre Institutul de Sanatate Publica, Romania se
situeaza intre tarile cu o acoperire de nivel mediu in Europa, avand in vedere ca numai 65% din
populatie beneficiaza de apa potabila asigurata din reteaua publica. In Europa, populatia este
conectata la sisteme publice de alimentare cu apa in proportie de 96 % -100 % in mediul urban si 87
% in mediul rural, conform raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) “Global Water Supply
and Sanitation Assessment 2000”.

In ultimii 25 de ani, in Romania s-a realizat o crestere a numarului de utilizatori racordati la
retele de apa curenta de la 29 % din populatia tarii la 65 %, in conditiile in care in acelasi interval de
timp s-au produs mutatii majore si in raportul dintre populatia urbana si cea rurala.

Numarul de locuitori beneficiari ai sistemului public de alimentare cu apa:
11.336.676 persoane in 2008 si de 11.790.494 persoane in 2009 (53,1% fata de totalul populatiei din
Romania in 2008 si 55,2% fata de totalul populatiei din Romania in 2009)

La nivel national, pentru perioada 2009 - 2010: au fost inventariate 278 captari din surse de
suprafata si 2.072 captari din surse subterane.
La sfarsitul anului 2009, lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile era de
60.456,4 km, cu 3.647,2 km mai mare pe total tara fata de situatia existenta la sfarsitul anului 2008.
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Cantitatea de apa totala distribuita la nivelul tarii a fost de 1.074.795 mii metri cubi in 2008 si,
respectiv, de 1.064.858 mii metri cubi in 2009, diferenta de 9.937 mii metri cubi reprezentand o
scadere de 0,9% a volumului de apa distribuita consumatorilor in 2009 fata de 2008. In anul 2010
cantitatea de apa distribuita a fost de 1.024.239 mii metri cubi cu 40.619 mii metri cubi mai putin
decat in anul 2009. In anul 2010, din total cantitate apa potabila pentru uz casnic s-au distribuit
689.395 mii metri cubi, cu 8.314 mii m.c. mai mult decat in anul 2009.

In anul 2009, consumul de apa mediu zilnic al populatiei din municipii si orase a fost de
124,9 litri/locuitor/ zi, mai mic cu 1,7 litri/locuitor / zi, respectiv 1,3%, fata de anul 2008. In anul 2010,
consumul mediu zilnic de apa potabila pentru uz casnic a fost de 127,7 litri/locuitor/zi cu o crestere de
2,8 litrii/locuitor/zi fata de anul 2009. In ultimii 10 ani se constata o scadere a cantitatii totale de apa
distribuita in retea datorata, in principal, reducerii activitatilor industriale si a contorizarii.
In anul 2009, gradul de contorizare la nivel de tara a fost de 83,7%, in crestere fata de anul
2008, cand nivelul de contorizare a fost de 81,4% . In anul 2010 gradul de contorizare pentru total
tara a crescut la 86,7% , cu 3% mai mult decat in anul 2009 (INS). Pentru operatorii regionali, gradul
mediu de contorizare a consumatorilor a fost, in 2009, de 89% iar in anul 2010 de 90%.
Repartizarea neuniforma a resurselor de apa pe teritoriul tarii, gradul insuficient de
regularizare a debitelor pe cursurile de apa, poluarea semnificativa a unor rauri interioare sunt
principalii factori care fac ca zone importante ale tarii sa nu dispuna de surse suficiente de alimentare
cu apa in tot cursul anului, mai ales in perioadele de seceta sau in iernile cu temperaturi scazute.

Coreland cele doua echipari hidroedilitare – distributie de apa potabila si canalizare - populatia
tarii se poate grupa in trei mari categorii:
-

populatia care beneficiaza de ambele servicii – 52 %;
populatia care beneficiaza numai de alimentare cu apa, dar nu si de canalizare – 16 %;
populatia care nu beneficiaza nici de alimentare cu apa, nici de canalizare – 32 %.

4.2.4.

Calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Calitatea chimica a apei distribuite prin sisteme publice de alimentare, caracterizata prin
indicatorii generali de potabilitate, a fost determinata prin analize efectuate pentru identificarea
substantelor toxice din apa (4% avand valori mai mari decat concentratiile admise), a consumului
chimic de oxigen (5 % avand valori mai mari decat concentratiile admise), a amoniacului (5 % valori
necorespunzatoare) si a azotatilor (3 % rezultate necorespunzatoare).
In plus, luand in considerare vechimea retelelor, calitatea apei la sursa si parametrii pentru
care in prezent nu exista date, numarul populatiei potential expuse la risc poate fi estimat la peste
9,8 milioane locuitori in zonele urbane.
Pentru parametrii monitorizati, principalele zone in care se inregistreaza cele mai severe
neconformari cu normele in vigoare, sunt localizate in judetele: Alba, Botosani, Bacau, Constanta,
Calarasi, Dambovita, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu si Suceava.

In Romania exista 1.398 de statii de tratare a apei, din care:
•
•

797 statii produc apa potabila pentru o populatie cuprinsa intre 50 si 5.000 de locuitori;
601 statii produc apa potabila pentru localitati cu o populatie mai mare de 5.000 locuitori.

De asemenea, 25% din sistemele publice de apa care aprovizioneaza intre 50 – 5.000 de
persoane, au apa necorespunzatoare din punct de vedere al parametrilor bacteriologici, turbiditate,
amoniac, nitriti, sau fier, iar 10% din sistemele publice care aprovizioneaza mai mult de 5.000 de
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persoane, distribuie apa necorespunzatoare din punctul de vedere al oxidabilitatii, turbiditatii,
amoniacului, fierului, nitratilor, gustului, sau mirosului.
Sistemul de alimentare si reteaua de distributie sunt in general realizate din materiale inadecvate
(azbociment si plumb), 30% dintre conducte sunt construite din otel si nu exista un sistem adecvat de
curatare a conductelor. Aproximativ 70 - 75% din actuala retea de alimentare cu apa necesita
inlocuire. Apa potabila este contaminata cu produsi de coroziune si impuritati rezultati din accidente
frecvente. De asemenea, furnizarea intermitenta a apei potabile afecteaza calitatea acesteia. In plus,
trebuie inlocuite si conductele construite din plumb.

4.2.5.

Gestionarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti

In prezent, cea mai mare parte a namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti
este tratat prin metode diferite si depozitat pe terenuri apartinand statiilor de epurare; doar o mica
parte din cantitatea produsa este valorificata in agricultura. Cadrul legal pentru valorificarea agricola a
namolului a fost creat prin transpunerea Directivei 86/278/EC prin Ordinul MMDD nr. 344/2004.
Investitii importante sunt necesare pentru construirea unor instalatii adecvate de tratare a
namolului rezultat din statiile de epurare.
Se incurajeaza atat utilizarea in agricultura a acestui tip de namol, cat si crearea conditiilor
necesare pentru a asigura eliminarea prin cele mai bune metode, atat din punctul de vedere al
costurilor, cat si al protectiei mediului.

4.2.6.

Utilitatile de apa si apa uzata in zona rurala

Conform legislatiei din Romania (Legea nr. 350/2001 privind planificarea teritoriala si
urbanismul si Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea IV Reteaua de localitati), zonele rurale sunt definite pe baza activitatilor de baza si a
dotarilor aferente utilitatilor publice (localitatile rurale sunt localitatile in care fie majoritatea populatiei
se ocupa cu agricultura, silvicultura sau pescuitul, fie, in termeni de dotare cu utilitati publice, acestea
nu indeplinesc prevederile legale pentru a fi declarate localitati urbane, chiar daca majoritatea
populatiei lucreaza in alte sectoare decat cele mentionate anterior). Pentru sectorul de apa este foarte
important sa se considere definitia aglomerarilor in conformitate cu Directiva nr. 91/271 privind
epurarea apelor uzate urbane – “aglomerare” insemnand o zona in care populatia si/sau activitatile
economice sunt suficient de concentrate astfel incat apele uzate urbane sa poata fi colectate si
directionate catre o statie de epurare sau catre un punct final de descarcare.

4.3.

Unitati de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apa. Cadrul legal

Dupa o perioada de mai mult de patru decenii de management centralizat, Romania a decis
sa revina la principiul autonomiei locale, transferand responsabilitati majore si specifice catre
administratia locala, principiu reflectat in Constitutie. Una dintre aceste responsabilitati specifice,
mentionata in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se refera la obligatia
administratiei locale de a organiza operationalizarea eficienta si adecvata pentru furnizarea de servicii
publice. Conform acestei legi, administratiile publice locale au dreptul de a se asocia in scopul
dezvoltarii de servicii publice eficiente de interes local/regional.
In Romania, serviciile publice locale (organizate in responsabilitatea autoritatilor publice
locale) sunt reglementate de o lege “generala” (Legea nr. 326/2001 abrogata de Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificata de O.U.G. nr. 13/2008). Prevederile privind
organizarea si operarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare sunt completate de o
lege „specifica” (O.G. nr. 32/2002 abrogata de Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare nr. 241/2006, modificata de O.U.G. nr. 13/2008). Scopul acestei legi „specifice” este de a
stabili “cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea,
monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”. De
asemenea, include principiile, structura si conditiile de operare ale acestor servicii, prevederi despre
politica tarifara si metodologia de calcul a tarifelor.
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Regulamentele cadru (ale UE) includ regulile pentru delegarea directa a managementului
serviciilor de apa. Conform acestora, “in cazul unei companii comerciale rezultate prin reorganizarea
administrativa a unei foste regii autonome de interes departamental sau local, sau din servicii publice
specializate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care gestioneaza bunuri, activitati
si servicii de apa si canalizare si ale caror capital este detinut in totalitate de unitatile administrativteritoriale, delegarea managementului serviciului este alocata direct acestora”. In conformitate cu
aceasta prevedere, Companiile Regionale de Apa, asa cum sunt descrise in paragrafele urmatoare,
isi vor desfasura activitatile in baza unui contract de delegare semnat cu administratia publica in
cauza pentru furnizarea de servicii publice.
In conformitate cu legislatia nationala, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) autorizeaza operatorii eligibili, in baza unui set de
criterii privind marimea, capacitatea profesionala si manageriala, performantele tehnice si financiare.
Mai mult, responsabilitatile sale includ un control semnificativ asupra tarifelor si calitatii serviciilor
furnizate.
Necesitatea existentei unor operatori puternici din punct de vedere tehnic si economic,
capabili sa implementeze proiecte mari de investitii, finantate din fonduri europene, a impus
regionalizarea operarii serviciilor de apa si de canalizare. Pentru realizarea acestei conditii, s-au
elaborat si aprobat modificari legislative astfel incat acesti operatori regionali sa fie constituiti si sa-si
poata desfasura activitatea in baza unor proceduri simple si unitare, atat din punct de vedere
institutional, cat si al modului de delegare a gestiunii serviciului si a competentelor si atributiilor de
catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
Prin aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 51/ 2006, a Legii nr. 241/2006 si a Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare
s-a realizat, practic, cadrul legislativ necesar infiintarii, organizarii, conducerii si controlului operatorilor
regionali.

4.3.1.

Fundamentarea regionalizarii sistemelor de apa

Servicii publice eficiente pot fi asigurate doar prin implementarea unor programe adecvate de
investitii. Numai 32 de municipalitati cu o populatie de peste 100.000 de locuitori fiecare, au beneficiat
de programe de investitii pentru reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata dupa anul 1990.
Doar o mica parte din cele 276 de orase din Romania (la sfarsitul anului 2003) au beneficiat
de aceste programe, iar in jur de 230, considerate orase mici si mijlocii, nu au reusit sa obtina
finantare nici de la institutiile finantatoare internationale, nici de la operatorii privati.
Din cauza lipsei de fonduri, aceste orase au realizat foarte putine investitii in ultimii 15 ani
pentru a-si mentine si dezvolta infrastructura de apa si apa uzata. Prin urmare, starea sistemelor este
foarte proasta.

Unele din problemele majore legate de serviciile de apa din micile aglomerari includ:
-

servicii neadecvate de intretinere si operare;
volum crescut de apa neplatita cauzat de pierderi de apa in cadrul retelelor si de nivelul
scazut al colectarii taxelor de la consumatori;
lipsa investitiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apa/apa uzata;
lipsa unui personal calificat pentru promovarea, managementul si implementarea investitiilor
majore;
management neadecvat al costurilor de operare, intretinere si al celor legate de personal;
roluri si responsabilitatii neclare ale institutiilor/autoritatilor implicate in managementul
utilitatilor publice;
cadru institutional neadecvat.

Exista o nevoie constanta de asigurare a faptului ca toate orasele pot investi in vederea mentinerii
si modernizarii infrastructurii lor pentru a avea servicii bune, capabile de a atinge standardele
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europene. Aceasta presupune adoptarea si implementarea unor politici de dezvoltare adecvat
formulate, concentrate pe satisfacerea nevoilor reale ale populatiei si pe asigurarea unui grad de
suportabilitate adecvat.

4.3.2.

Dezvoltarea regionalizarii sistemelor de apa

In acest context, incepand cu anul 2001, autoritatile romane au elaborat programe menite sa sprijine
autoritatile locale in vederea:
-

Regionalizarii accesarii finantarii internationale in aglomerarile mici si mijlocii, cu scopul de a
reabilita si moderniza infrastructura locala de apa si canal;
promovarii utilitatilor regionale auto-finantabile prin introducerea principiilor de recuperare a
costurilor si de eficientizare a activitatii acestora.

Reorganizarea serviciilor de apa, menita sa diminueze fragmentarea excesiva a acestui sector si
sa realizeze economii la scala, este in derulare. Programele au fost sustinute prin intermediul
programelor de preaderare (ISPA si PHARE) si au inclus 35 de judete beneficiare din totalul celor
42 din Romania.
Schema de intarire a capacitatii institutionale este astfel gandita incat sa ofere legaturi cu
programele de investitii care sprijina reabilitarea, modernizarea si imbunatatirea infrastructurii locale
de apa si apa uzata. In acest scop, investitiile sunt identificate si prioritizate pentru includerea unor
componente care sa reduca costurile, sa sporeasca eficienta si serviciile de baza. Noi programe de
instalare a contoarelor, de monitorizare a presiunii si debitului, de diminuare a necontorizarii apei, a
infiltratiilor in sistemele de canalizare, etc., reprezinta parti componente ale proiectelor de investitii din
cadrul programelor de management al investitiilor.
Programele de intarire a capacitatii institutionale includ, de asemenea, cursuri de instruire pentru
autoritatile locale in vederea utilizarii de catre acestea a creditelor externe (co-finantari) ca sursa de
finantare pentru investitiile lor si pentru imbunatatirea capacitatii lor de planificare a investitiei in
infrastructura municipala pe o baza durabila, prin introducerea unei discipline financiare si
operationale.
Autoritatile locale individuale vor fi actionarii Operatorilor Regionali de Apa (OR) si vor stabili in
paralel o asociatie a municipalitatilor si a Consiliului Judetean denumita Asociatie de Dezvoltare
Intercomunitara (ADI) careia ii vor delega exercitarea drepturilor de actionar. Cerintele operationale si
prevederile legate de control vor fi definite intr-un contract de delegare al ADI si in actul de
incorporare al OR, conform criteriilor detaliate in capitolul 5.1 Management (sectiunea – Prevederi
specifice pentru implementarea adecvata a POS-ului de Mediu).
Corespunzator, ADI, reprezentand administratiile locale, intra in contractul de delegare de servicii
fie cu operatori de utilitati experimentati care au dovedit capacitatea de pregatire si implementare a
investitiilor de marimea propusa in program, fie cu noi operatori regionali formati prin gruparea
operatorilor existenti. Trebuie sa fie licentiati si capabili sa demonstreze capacitatea de a functiona
intr-o maniera durabila. Accesarea fondurilor UE pentru satisfacerea nevoilor de investitii va
reprezenta un stimulent pentru trecerea de la un numar mare de furnizori de servicii de slaba calitate
la un numar limitat de operatori mari si puternici, capabili sa ofere servicii mai bune la nivele tarifare
acceptabile, care sa asigure recuperarea totala a costurilor si rambursarea imprumuturilor de catre
autoritatile locale.
Din punct de vedere institutional, regionalizarea este realizata prin reorganizarea serviciilor
publice existente detinute de municipalitati. Regionalizarea se bazeaza pe trei elemente institutionale:
-

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Operatorul Regional de Apa
Contractul de Delegare de Servicii.

Municipalitatile incluse in program vor forma impreuna o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara,
o structura bazata pe colaborare care va permite autoritatilor locale beneficiare sa controleze
Operatorul Regional de Apa si sa monitorizeze si sa supervizeze mai bine implementarea lucrarilor de
reabilitare si modernizare. Asociatia permite reunirea consiliilor locale sub forma unei entitati legale cu
scopul de a stabili, in baza unei scale de regrupare teritoriala, obiectivele si prioritatile comune. Este
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necesar de remarcat avantajele aduse succesiv in 2001 de Legea nr. 215 si in 2006 de Legea nr.
286.
Legea nr. 215/2001 autorizeaza administratiile publice locale sa-si stabileasca contacte de
asociere in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind Asociatiile si Fundatiile.
Legea nr. 286/2006 (care amendeaza Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala)
autorizeaza administratiile publice locale sa se asocieze sub forma unei entitati cu personalitate
juridica.
In concluzie, scopul procesului de regionalizare a serviciilor de apa initiat de catre autoritatile
romane si sustinut in mod considerabil de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este de a asista
beneficiarii locali in procesul de infiintare a unor operatori eficienti de servicii de apa si apa uzata si in
acela de intarire a capacitatii institutionale a autoritatii locale pentru controlul eficace a activitatilor
acestora prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini autoritatile locale in implementarea unui
program de investitii multi-anual integrat cu scopul de a imbunatati standardele serviciilor municipale
de apa si apa uzata prin crearea unor furnizori de servicii regionali integrati, eficienti, viabili din punct
de vedere financiar si autonomi, capabili sa planifice si sa implementeze investitii in contextul unui
proces de consolidare in sector, in concordanta cu politicile si practicile UE.
Procesul de regionalizare s-a finalizat inca din anul 2009, existand 42 de operatori regionali.
Pentru anul 2010 procesul a continuat, numarul localitatilor in care presteaza operatorii regionali a
crescut de la 1.007 localitati, din care 246 municipii si orase si 761 localitati rurale, fata de valorile din
anul 2009 de 955 total localitati , din care 245 municipii si orase si 710 localitati rurale.

4.4.

Corelarea obiectivelor strategice nationale si europene din domeniile apa si apa uzata
4.4.1

Calitatea apei destinate consumului uman

Directiva Consiliului 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman, a fost
transpusa in legislatia romaneasca prin HG nr. 458/2002 (modificata si completata) privind calitatea
apei potabile. Acestea reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii
oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de
apa curata si sanogena. (Vezi Anexa 4.3.1).
S-a stabilit o perioada de tranzitie dupa cum urmeaza:
•

•

pana la 31 decembrie 2010:
- pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localitatile cu
populatie peste 100.000 locuitori;
- pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si
100.000 locuitori;
- pentru oxidabilitate pentru localitatile sub 10.000 locuitori;
pana la 31 decembrie 2015:
- pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan pentru
localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;
- pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide pentru
localitatile sub 10.000 locuitori.

4.4.2

Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile

Directiva Consiliului 75/440/CEE privind calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei
potabile in statele membre, a fost transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 100/2002
(modificata si completata) 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 destinata producerii de apa
potabila. Aceste reglementari clarifica cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafata, utilizate
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sau destinate potabilizarii, trebuie sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare. In aplicarea
acestor reglementari, toata apa de suprafata destinata consumului uman si furnizata utilizatorilor
publici prin retele de distributie este considerate apa potabila. (a se vedea Anexa nr. 4.3.2Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile).

4.4.3

Prescriptii referitoare la evacuarile apelor uzate urbane

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, a fost transpusa in
legislatia romaneasca prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor Norme de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005. Aceste reglementari se aplica
colectarii, tratarii si evacuarii apelor uzate, avand ca obiectiv protejarea mediului inconjurator
impotriva deteriorarii datorate evacuarilor de ape uzate. (Vezi Anexa 4.3.3).

S-au stabilit perioade de tranzitie dupa cum urmeaza:

1.

Pentru colectarea apelor uzate:

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori
echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;
- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. (locuitori
echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.
Sistemele de colectare necesare vor fi asigurate esalonat, astfel:
-

2.

Pentru 60,8% din totalul populatiei echivalente de 26.767.398 l.e., pana la sfarsitul anului
2010;
Pentru 69,1% pana la sfarsitul anului 2013;
Pentru 80,2% pana la sfarsitul anului 2015;
Pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

Pentru epurarea apelor uzate:

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori
echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;
- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. (locuitori
echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.

Statiile de epurare a apelor uzate urbane necesare vor fi realizate esalonat, astfel ca sa asigure:
•
•
•
•

epurare pentru 50,5% totalul populatiei echivalente pana la sfarsitul anului 2010;
epurare pentru 60,6% pana la sfarsitul anului 2013;
epurare pentru 76,7% pana la sfarsitul anului 2015;
epurare pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

4.5. Obiective pentru sectorul de dezvoltare a sectorului de apa in regiunea TurdaCampia Turzii

Principalele obiective pentru dezvoltarea infrastructurii apei si apei uzate in judetul Cluj fac
parte din obiectivele generale la nivel national. Aceste obiective si data la care trebuie finalizate fac
parte din Tratatul de Aderare (anexa A si anexa G), ce pot fi sumarizate dupa cum urmeaza:
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Obiective pentru apa:

4.5.1.1. Sistemul de distributie al apei
Aproximativ 75% din reteaua existenta se presupune ca este necesar sa fie inlocuita. Aceasta
este partial asumata de programele ISPA, MUDP, SAMTID and SAPARD cu un termen de
finalizare a lucrarilor cel tarziu 31 decembrie 2015.
4.5.1.2. Tratarea apelor
Alinierea la standardele de calitate europene (anexa G) pana in 31 decembrie 2010:
 Pentru oxizi, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru
localitatile cu peste 100.000 de locuitori;
 Pentru oxizi si turbiditate pentru localitatile cu un nr de locuitori intre 10.000 si 100.000;
 Pentru oxizi si mangan, in localitatile cu mai putin de 100.000 de locuitori.
Pana pe 31 decembrie 2015
 Pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru localitatile cu
o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori;
 Pentru amoniu, nitrati, turbiditati, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru localitatile
cu locuitori sub 10.000 locuitori.

4.5.2.

Obiective pentru apele uzate:

4.5.2.1. Sistemele de colectare a apelor uzate (articolul 3)
Pana in 31 decembie 2013, alinierea la Directivele No 91/271/EEC (Directiva pentru tratarea apelor
uzate) va fi realizata in aglomerari de 263 peste 10.000 PE, reprezentand 61,9% din totalul
incarcarilor biodegradabile;
Pe 31 decembrie 2018, alinierea cu Directiva No 91/271/EEC (Directiva tratarii apelor uzate in mediul
urban) va fi realizata in 2.346 aglomerari cu mai putin 10,000 PE, reprezentand 38,1% din totalul
incarcarilor biodegradabile;
4.5.2.2. Tratarea apelor uzate (Art 4, paragraf 1, scrisoare a, b si paragraful 4 si articolul 5 (8))
Pana pe 31 decembrie 2015, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a apelor
uzate urbane) va fi atinsa in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 PE reprezentand 61,9% din
incarcarea biodegradabila.
Pana pe 31 decembrie 2018, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a apelor
uzate urbane) va fi atinsa in 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 PE reprezentand 38,1% din
incarcarea biodegradabila.

4.6. Referinte Nationale, Regionale si alte planuri si strategii relevante intersectate.
Promovarea masurilor legislative pentru protectia sanatatii publicului, indeplinirea cerintelor
pentru apa potabila, inspectarea sistemelor de furnizare a apei potabile, monitorizarea si controlul
calitatii apei, informare publica, raportare.
Cerintele principale si responsabilitatile pentru implementarea Directivei 91/271/EEC privind apa
potabila si tratarea apei uzate in mediul urban apartin Ministerului Sanatatii, Ministerului Mediului si
Padurilor si proprietarilor de imobile.
Ministerul Sanatatii (MS) intocmeste programul si stabileste costul pentru monitorizarea auditului.
Ministerului Mediului si Padurilor (MMP), actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor
Climatice, face planul si programul pentru conformarea la activitatea de monitorizare a calitatii apei
de suprafata;
Furnizorii de apa se asigura ca rezerva de apa este conform standardelor, monitorizarea
controalelor si suportul financiar pentru monitorizarea auditului;
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Posesorii de cladiri sunt responsabili pentru calitatea sistemelor de instalatii interioare de apa si
canalizare.

4.6.1.

Principalele cerinte si Planul de Implementare al Directivei Cadru Apa

4.6.1.1. Cerintele principale ale Directivei
Urmatorul text este extras direct din Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/EEC
asupra calitatii apei menite pentru consumul uman.
•

Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa menita pentru consumul uman
si stabilirea valorilor pentru parametrii relevanti (Articolul 2-5);

•

Obligatia de a determina aceste puncte (locatii) pentru conformare (Art. 6) unde
calitatea apei va fi necesara pentru a indeplini valorile parametrilor stabiliti in
concordanta cu Art. 5;

•

Obligatia de a asigura regulat, la nivel national monitorizarea calitatii apei menite
pentru consumul uman (Art.7) si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor
(Art. 13) inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si inaintarea lor catre Comisie.

•

Obligatia de a asigura ca toate actiunile de remediere sunt luate in scopul readucerii
calitatii apei menite pentru consumul uman care nu se incadreaza in parametrii si
valorile calitative, sistarea furnizarii apei a carei calitate poate pune in pericol
sanatatea consumatorului, furnizare informatiilor catre consumatori (Art 8,9 si 13);

•

Obligatia de a asigura ca substantele si materialele folosite in prepararea sau
distributia apei menite pentru consumul uman nu vor pune in pericol sanatatea
consumatorului (Art. 10);

•

Cerinte orizontale.

4.6.1.2. Responsabilitati conform Directivei
Ministerul Sanatatii – urmareste (autorizatiile sanitare si autorizatiile temporare in timpul derogarii –
Art 9 al Legii nr. 311/ 2004, inspectia sanitara) si controleaza monitorizarea calitatii apei efectuate de
producator si/sau distribuitor (Art.7, Legea nr. 311/2004). Ministerul Sanatatii controleaza de
asemenea calitatea apei folosita in industria alimentara, calitatea apei imbuteliate; in concordanta cu
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 117/2002, aprobarea din punct de vedere sanitar, a produselor si
materialelor care intra in contact cu apa, asigura monitorizarea auditului, informarea si raportarea la
Comisia Europeana.
Ministerului Mediului si Padurilor (MMP), actual Ministerul Mediului si al Schimbarilor
Climatice, – asigura protectia panzei freatice si a apelor de suprafata, resurselor, de apa si
monitorizarea sursei de apa;
Ministerul Agriculturii – asigura centralizarea planurilor de aliniere pentru apa folosita in industria
alimentara.
Ministerul Administratiei si Internelor – centralizarea planurilor de conformare, monitorizarea si
controlul implementarii lor;
Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare si Ministerul Sanatatii – reducerea parametrilor
radioactivi, punctele mostra pentru monitorizarea parametrilor radioactivi;
Autoritatea Nationala pentru Servicii Publice a Gestiunii Comunale – emite autorizatia de
functionare, care include cerintele pentru schitarea planului de conformitate.
Autoritatile publice locale, producatori si distribuitori:
 Asigurarea conformitatii cu cerintele Directivei;
 Luarea masurilor necesare pentru stabilirea monitorizarii pentru calitatea apei potabile
(cap.2 Art 7, Legea nr. 458/2002, amendata prin Legea nr. 311/ 2004)
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 Luarea actiunilor de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in cazul in care
aceasta nu corespunde cu parametrii sau aplicarea masurilor restrictive;
 Furnizarea datelor necesare pentru elaborarea Raportului National pentru calitatea apei
potabile (Capitolul 7, Art. 11 ( 4), Legea nr. 458/2002 amendata prin Legea nr. 311/2004);
 Arhivarea datelor calitatii apei potabile (Cap. 7, Art.11 (5), Legea nr. 458/2002 amendata
prin Legea nr. 311/2004);
 Accesul populatiei la datele care indica calitatea apei (Cap. 7 Art. 11 (6), Legea
nr.458/2002);
 Consultarea cu autoritatile sanatatii publice locale „Raportul anual judetean asupra calitatii
apei potabile” (Cap.7 Art. 11 Legea nr. 458/2002, amendata prin Legea nr. 311/2004).

4.6.2.

Principalele cerinte si Planul de Implementare al Directivei – Apa uzata
4.6.2.1. Principalele cerinte ale Directivei

Textul de mai jos a fost extras direct din Planul de implementare al Directivei 91/271/EEC
privind epurarea apelor uzate urbane
1. Sa declare intregul teritoriu al Romaniei drept zona sensibila (Articolul 5 par 8).
2. Sa se asigure ca toate aglomerarile cu peste 2.000 p.e. sunt dotate cu sisteme de
colectare a apei uzate urbane (Articolul 3).
3. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare ale
aglomerarilor cu peste 2.000 p.e sunt supuse tratareaui secundar sau unui tratament
echivalent inainte de a fi evacuate (Articolul 4).
4. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare ale
aglomerarilor cu peste 10.000 p.e. si situate in zone sensibile sunt supuse unui tratament
mai riguros inainte de a fi evacuate si ca evacuarile satisfac standardele relevante privind
emisiile de azot si fosfor (Anexa I, Tabelul 2, Articolul 5 par 2,3,4).
5. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare ale
aglomerarilor cu sub 2.000 p.e pentru evacuarile in apele dulci si cu sub 10.000 p.e.
pentru evacuarile in ape de coasta sunt supuse unui tratament corespunzator inainte de a
fi evacuate (Articolul 7).
6. Sa se asigure ca in cazul in care apele din aria de jurisdictie a unui stat membru sunt
afectate de evacuarile de ape uzate din alt stat membru, statul membru afectat va notifica
celalalt stat membru si Comisia in legatura cu cele produse. (Articolul 9).
7. Sa se asigure ca statiile de epurare sunt proiectate, construite, operate si intretinute
pentru a asigura performante suficiente in conditii locale normale de clima (Articolul 10).
8. Sa se asigure ca evacuarile de apa uzata industriala in sistemele de colectare si in statiile
de epurare a apelor uzate urbane (Articolul 11), evacuarile din statiile de epurare a apelor
uzate urbane (Articolul 12) si evacuarea namolului din statiile de epurare a apelor uzate
urbane sunt supuse in prealabil unor reglementari si /sau autorizatii specifice de catre
autoritatile competente.
9. Sa se asigure ca apele uzate industriale biodegradabile din instalatii, care nu intra in
statiile de epurare, respecta conditiile stabilite in reglementari si/sau autorizatii specifice
de catre autoritati (Articolul 13).
10. Sa asigure monitorizarea apei uzate evacuate, monitorizarea apelor receptoare aferente
si monitorizarea procedurilor de evacuare a namolului referitoare la namolul provenit din
epurarea apelor uzate urbane (Articolele 14 si 15).
11. Cerinte orizontale
11.1.

Stabilirea responsabilitatilor;
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11.2

Raportarea – Articolul 16 – sa se asigure ca la fiecare doi ani autoritatile
relevante publica rapoarte privind evacuarea apei uzate urbane si a namolului in
zonele lor.

11.3.

Conformarea – Articolul 17 – sa stabileasca un program de implementare a
acestei Directive

11.4.

Reprezentarea Romaniei in Comitet – Articolul 18

11.5.

Romania va pune in vigoare legi, reglementari si prevederi administrative
necesare pentru conformarea la Directiva.

Tabel 4 Cerinte privind evacuarile din statia de epurare a apelor uzate
Parametri

Concentratie

Procent minim de
reducere

CBO5 la 20º C fara
nitrificare

25 mg/l O2

70 – 90

CCO

125 mg/l O2

75

Metode
de
masurare

referinta

pentru

Proba
omogenizata,
nefiltrata,
nedecantata.
Determinarea oxigenului dizolvat dupa
incubatie de cinci zile la 20º ±1º in intuneric
complet.
Adaugarea de inhibitor de nitrificare.
Proba omogenizata, nefiltrata, nedecantata
de dicromat de potasiu.

90
35 mg/l

Total
solide
suspensie (SS)

-

in

35 conform art.
4(2)
(peste
10000
p.e.)

90 conform art. 4(2)
(peste 10000 p.e.)

60 conform art.
4(2)
(2000-10000
p.e.)

70 conform art.
4(2)
(2000-10000 p.e.)

• Filtrarea unei probe reprezentative
printr-o membrana de filtru de 0,45 µm.
Uscarea la 105º C si cantarirea.
• Centrifugarea unei probe reprezentative
(cel putin cinci minute cu o acceleratie
medie de
2.800 pana la 3.200 g),
uscarea la 105º C si cantarirea

Un tratament mai riguros, respectiv tertiar, pentru evacuarile in zone sensibile: in aceste
cazuri, in plus fata de tratarea secundar, trebuie prevazuta eliminarea azotului si/sau a
fosforului si/sau a oricaror altor poluanti care afecteaza calitatea sau utilizarea specifica a
apei (Articolul 5 si Anexa IB, tabelul 2);

Tabel 5 Cerinte pentru evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate in zonele sensibile, care
sunt supuse eutroficarii
Indicatori/parametri
de calitate

Concentratie

Procentul
minim
de
reducere

Metoda de referinta pentru masurare
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Procentul
minim
de
reducere

Metoda de referinta pentru masurare

80%

Absorbtie moleculara spectofotometrie

70% - 80%

Absorbtie moleculara spectofotometrie

P

1 mg/l P
(peste 100.000 p.e.)

Azot total

15
mg/l
(10.000-100.000 p.e.)

N

10
mg/l
(peste 100.000 p.e.)

N

-

un tratament mai putin riguros pentru unele evacuari in apele de mare;

-

unul sau ambii indicatori pot fi aplicati, in functie de conditiile locale. Vor fi aplicate valorile
concentratiilor sau procentul de reducere.

1) Zonele sensibile vor fi declarate conform unuia sau mai multor criterii:





Corpurile de apa care sunt identificate ca fiind eutrofice sau care, in viitorul apropiat, pot
deveni eutrofice daca nu se iau masuri de protectie;
Ape dulci de suprafata destinate aductiunilor de apa potabila care contin peste 50 mg/l nitrati
daca nu se iau masuri;
Zone in care este necesar tratament avansat pentru a respecta prevederile celorlalte
Directive ale Consiliului
Lista zonelor sensibile trebuie analizata la fiecare patru ani.
2)
Asigurarea ca apa industriala biodegradabila din instalatii care apartin sectoarelor
industriale specifice (listate in Anexa III a Directivei) va respecta, inainte de a fi evacuata,
conditiile stabilite pentru evacuarile din unitatile industriale reprezentand 4.000 p.e. sau peste.

3)
Asigurarea ca evacuarile din statiile de tratare a apelor uzate urbane satisfac
urmatoarele cerinte:



4.7.

4.7.1.

Statiile de epurare sunt proiectate sau modificate astfel incat sa poata fi obtinute probe
reprezentative de apa uzata intrata si efluent tratat inainte de evacuare in emisar;
Evacuarile din statiile de epurare indeplinesc conditiile listate in tabelul 1 (Anexa I la Directiva)

Obiectivele judetului Cluj in sectorul de apa si apa uzata

Obiectivele judetului Cluj, respectiv Regiunea Turda – Campia Turzii

Prezentul Master Plan trebuie sa stabileasca obiective realiste ale regiunii Turda – Campia Turzii, ca
parte a judetului Cluj, in sectorul de ape si ape uzate, pe baza obiectivelor nationale (POS Mediu,
Tratatul de Aderare), a Planului Local de Implementare, a altor Master Plan-uri regionale si planuri de
dezvoltare, Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2 al Master Planului), Proiectii (Capitolul 3 al Master
Planului) si pe baza altor date relevante.
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Tabelul de mai jos prezinta cativa indicatori, respectiv numar de localitati reprezentand obiective
propuse in Planul de Implementare pentru judetul Cluj:

Tabel 6 Obiectivele judetului Cluj
Indicator

Baza
(2008)

Obiectivul
POS
(2015)

Obiectiv
pe
termen
mediu

Localitati prevazute cu instalatii de apa noi/reabilitate in cadrul unui
sistem regional

30

72

64

Localitati cu statii de epurare noi/reabilitate, care se conformeaza
acquis-ului UE

6

21

33

Populatia racordata la serviciile de apa potabila in cadrul unui sistem
regional

276.225

469.628

343.,591

Populatia racordata la serviciile de apa uzata in cadrul unui sistem
regional

159.368

314.048

200.450

O privire mai de detaliu va fi prezentata in Capitolul 6 al acestui Master Plan .

4.7.2.

Obiectivele tinta ale serviciilor

Obiectivele tinta ale serviciilor au fost stabilite in lumina politicilor de mai sus, a cerintelor legale
nationale si a ghidului general acceptat de tarile din estul si vestul Europei. Este recunoscut faptul ca
pentru a asigura un program de investitii in servicii de apa suportabil, s-ar putea sa trebuiasca sa se
accepte o derogare pe termen scurt in ceea ce priveste nivelul serviciilor furnizate de operator.

Tabel 7 Standardele comune ale serviciilor: Alimentarea cu apa
Descriere

Obiectivele tinta ale serviciilor

Alimentarea cu apa
Acoperirea serviciului

100% din comunitatile cu populatie peste 2.000 locuitori

Rata de racordare

Rata de racordare minimum 95% in cadrul ariei de acoperire a serviciului

Continuitatea furnizarii

Continua, 24 de ore pe zi

Calitatea apei

Conform definitiei date in Directiva UE 98/83/EC, calitatea apei destinate
consumului uman la robinetul consumatorului si Directiva 80/778/EEC- Apa
Potabila, suplimentata de Legea nr. 458/ 2002- Calitatea Apei Potabile si
Standardul Romanesc STAS 1342-91- Apa Potabila

Presiunea disponibila

Conform definitiei date in Standardul Romanesc SR 4163/2-1996,
presiunea minima de 22,5 m coloana H2O in racordarea serviciului la
consumator pentru blocurile de apartamente cu P+4 etaje (P este
parterul).

Rata debitului

Conform definitiei date in Standardul Romanesc (SR fost STAS) 1478-90,
rata minima a debitului - 12 l/min la robinetul consumatorului.

Gradul de incredere al
alimentarii

Statiile de pompare vor fi intretinute adecvat si vor fi asigurate instalatii de
rezerva (pompe de rezerva) pentru a se asigura ca clientii nu vor pierde
serviciul pentru perioade mai mari de sase ore ca rezultat al avariilor la
instalatii si utilaje sau ca nu va exista o calitate inacceptabila a apei mai
mult de o data la cinci ani (excluzand intreruperile pentru intretinere
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Descriere

Obiectivele tinta ale serviciilor
planificata sau ca rezultat al unor pene de curent).

Stingerea incendiilor

Conform definitiei date in Standardul Romanesc STAS 1478-90, debitul
minim pentru stingerea incendiilor este de 5 pana la 30 l/s la minim
7 m coloana H2O, cu exceptia zonelor de risc inalt unde pot fi adoptate
criterii mai aspre.

Tabel 8 Standardele comune ale serviciilor: Servicii de canalizare
Descriere

Obiectivele tinta al serviciilor

Servicii de canalizare
Acoperirea serviciului

100% acoperire pentru comunitatile cu populatii mai mari de
2.000 de persoane si anume:
 sub 2.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018
 intre 2.000 si 10.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018
 intre 10.000 si 100.000 – pana pe 31 decembrie 2015
 peste 100.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2015

Rata de racordare

95% rata minima de racordare in cadrul ariei de acoperire a
serviciului

Inundare (hidraulic)

Fara inundatii interne sau pierdere de serviciu ca urmare a
inadecvarii hidraulice la precipitatii abundente la intervale mai
mici de 10 ani.

Inundare (avarierea utilajelor)

Inundatii sau pierdere de serviciu ca urmare a avarierii statiei
sau utilajelor nu mai frecvente de o data la 5 ani (exclusiv
avariere ca urmare a penelor de curent)

Functionarea
canalelor
deversoare combinate

Nici un deversor nu va functiona pana cand dilutia apei uzate in
apa pluviala atinge 5.

Standardele
efluentului

Conform definitiei date in Directiva UE 91/271/EC – Directiva
Epurarii Apei Uzate Urbane, suplimentata prin prevederile
Normelor romanesti NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011, Norme
privind evacuarea apelor uzate (in rau, in reteaua de
canalizare) si NTPA 011 special pentru apele uzate urbane

de

evacuarea
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Descriere

Obiectivele tinta al serviciilor

Standardele de evacuare a
namolului

Rutele de evacuare pentru minimizarea efectelor adverse
asupra mediului
Respectarea Directivei UE 86/278/EEC – Protectia Mediului in
cazul in care namolul de la statiile de epurare este utilizat
pentru agricultura si a Ordinului romanesc nr. 49/14.01.2004
pentru aprobarea metodologiei privind protectia mediului si in
special protectia solului atunci cand namolul din epurarea
apelor uzate este utilizat in agricultura.
Totodata, conformarea la Legea romaneasca privind evacuarea
namolului (evacuarea deseurilor), la prevederile Legii nr.
426/2001, Legea pentru aprobarea HG nr. Law. 78/2000 privind
regimul deseurilor si Norma romaneasca nr. 10/2003 (pentru
incinerarea namolului)

4.8.

4.8.1.

Concluzii

Concluzii privind calitatea apei

Pentru toti parametrii neacoperiti de cerintele perioadei de tranzitie, Romania se va conforma
prevederilor Directivei pana la data aderarii.

Conformarea tuturor localitatilor analizate care au sistem centralizat de alimentare cu apa va
fi realizata pana la sfarsitul anului 2015.

Ca o concluzie, Romania solicita perioade de tranzitie esalonate, dupa cum urmeaza:
Pana la 31 decembrie 2010
•

Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide,
mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori;

•

pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie intre 10.000 si
100.000 de locuitori

•

pentru oxidabilitate si mangan, pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.

Pana la 31 decembrie 2015
•

pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru pentru
localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori

•

pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru
localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.
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Modificarile organoleptice: gust, culoare si miros, apar frecvent in reclamatiile consumatorilor;
gustul si mirosul au legatura cu prezenta de clor rezidual liber, a carui concentratie depaseste limitele
de perceptie. Culoarea este influentata de calitatea retelelor de distributie, in special a celor casnice.

Pentru sistemul centralizat, in care concentratia unor parametri (incluzand pesticidele si
nitratii) depaseste limitele admisibile pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare
cu apa potabila trebuie sa utilizeze o sursa suplimentara pe care sa o amestece cu apa care provine
din sursa principala (si astfel sa reduca concentratia poluantilor) sau sa foloseasca instalatii de
carbune activ.

4.8.2.

Concluzii privind evacuarea apei uzate

Romania se obliga sa aplice prevederile Articolului 5 (8) a Directivei si declara intregul sau
teritoriu ca zona sensibila. Romania aplica si prevederile Articolului 5(4).

Decizia de a declara intregul teritoriu al Romaniei ca zona sensibila necesita o perioada
mai lunga de tranzitie, respectiv 14 ani.

Pentru a implementa si respecta prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor
uzate urbane, Romania solicita perioade de tranzitie pentru colectarea apelor uzate urbane
(articolul 3) si pentru epurarea si evacuarea apelor uzate urbane (Articolul 4, paragraf 1, literele a, b
si paragraful 4 si Articolul 5(8):

Pana la 31 decembrie 2015
•

Pana in 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva va fi realizata in 263 de
aglomerari cu peste 10.000 p.e., reprezentand 61,9 % din incarcarea biodegradabila
totala.

Pana la 31 decembrie 2018
•

Pana in 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva va fi realizata in 2346 de
aglomerari cu sub 10,000 p.e., reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila
totala.

Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru implementarea Articolului 7 al Directivei,
privind necesitatea unui „tratament adecvat” (conform articolului 2(9) al Directivei) al apei uzate
colectate din aglomerari cu sub 2.000 p.e. si mai putin de 10.000 p.e. in zone de coasta, inainte de a
fi deversate in emisari.

Aceasta se datoreaza faptului ca Romania are 405 aglomerari cu sub 2.000 p.e. si 7
aglomerari cu sub 10.000 p.e. in zone de coasta, reprezentand numai aprox. 0,02 % din incarcarea
biodegradabila totala. Aceste 7 aglomerari nu au o populatie numeroasa, iar apele uzate rezultante
vor fi epurate in aceleasi tipuri de sisteme de epurare ca si cele din aglomerarile cu mai putin de
10.000 p.e. care nu sunt situate in zone de coasta.
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ANALIZA OPTIUNILOR

5.1

Rezumat

Aceasta sectiune a raportului cuprinde urmatoarele sub-sectiuni. La fiecare sub-sectiune sunt
prezentate detalii pe tema la care se refera.


Metodologie si ipoteze
•
•
•
•
•
•
•
•



Evaluarea optiunilor
•
•



Criterii pentru identificarea si evaluarea optiunilor;
Definitia aglomerarilor pentru apa si ape uzate
Costuri unitare
Cerinte privind calitatea apei
Optiuni pe termen scurt
Gruparea localitatilor
Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate
Evaluarea optiunilor de epurare

Cuprinde o lista a optiunilor studiate
Aceasta sectiune a raportului trebuie extinsa dupa finalizarea studiilor de fezabilitate

Optiunea propusa
• Aceasta sectiune a raportului trebuie extinsa dupa finalizarea studiilor de fezabilitate

Analiza optiunilor ar trebui sa explice cum sa se atinga obiectivele definite, in cel mai eficient
mod din punctul de vedere al costurilor. Totodata, ar trebui sa evalueze care dimensiune a
aglomerarilor trebuie sa fie inclusa pentru a atinge obiectivele definite (de ex. este posibil sa se atinga
rata medie de racordare la nivel de judet daca numai aglomerarile de peste 2.000 de locuitori sunt
luate in considerare?).
Master Planul cuprinde analiza de optiuni pe doua componente: alimentarea cu apa si apa
uzata (incluzand colectare ape uzate, epurare si evacuare in emisar). Pentru ambele componente se
evidentiaza si se compara diferite alternative de dezvoltare tehnica. Aceasta include (dar nu se
limiteaza la) folosirea surselor de apa, procesele de tratare (atat pentru apa potabila cat si pentru apa
uzata), amplasamentul statiilor de tratare si/sau epurare, planul retelelor de distributie a apei potabile
si respectiv retelele de canalizare, etc.

5.2
5.2.1

Metodologie si ipoteze
Criterii de identificare si evaluare a optiunilor

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are
avantajele si dezavantajele sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea
alegerii celei mai bune solutii pentru sistemul respectiv.
Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale
proiectului:
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Tabel 1 Cerinte pentru analiza optiunilor
Aspectul proiectului

Cerinte pentru analiza optiunilor

Cost

Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de analiza a
optiunilor:
•
Costul initial de capital,
•
Costuri de atenuare a riscurilor ecologice
•
Costuri de intretinere
•
Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare)

Risc ecologic

Se va face o evaluare a impactului de mediu pentru fiecare optiune ce va fi
utilizata in evaluarea optiunilor

Risc asupra sanatatii

Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata constructiei, cat si
pe durata functionarii si post-functionarii.

Riscuri de implementare

Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce priveste intarzierile in
proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract si efectul pe care
acestea le pot avea asupra proiectului si a altor proiecte aferente.

Respectarea
standardelor
nationale

Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o
problema-cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, atunci nu va fi
recomandat spre finantare.

UE

si

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat
pentru fiecare optiune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru
fiecare optiune.

5.2.2

Definirea zonelor de alimentare cu apa si aglomerarilor pentru ape uzate

Definirea aglomerarii de populatie conform Directivei UE 91/271 este esentiala pentru analiza
optiunilor.
Aglomerarea: Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271,
reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru
ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct
de evacuare finala”.
de

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data
16 ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile.

Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea
cu apa si pentru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu.
Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori
in evaluarea propunerilor privind solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa
si/sau apa uzata si eficienta acestora din punctul de vedere al costului.
Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate in urmatoarea
figura:
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Scenario c
[n:1]

The boundary
of two
colelcting
systems

Scenario a-1
[1:1]
Scenario b-1
[1:n]

Key

Scenario a-2
[1:1]

agglomeration

wastewater treatment plant
boundary of administrative
entities
not sufficiently
concentrated area

Figura 1 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane
Scenarii privind apa uzata
Scenariul a

Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si
o statie de epurare

Scenariul a-1

O variatie a scenariului a in care doua localitati sunt suficient de
concentrate si deservite de o singura statie de epurare

Scenariul a-2

Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde
administrative deservite de o statie de epurare

Scenariul b

Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare,
situatie care poate fi determinata de factori geografici. Acest scenariu
nu va avea nici un efect in reducerea sau cresterea numarului de
cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca aglomerarea in ceea ce
priveste colectarea sau epurarea

Scenariul b-1

Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative,
care are sisteme de colectare separate si care e deservita de mai multe
statii de epurare.

Scenariul c

Reprezinta aglomerari distincte si multiple care au sisteme de colectare
separate, dar pot fi deservite de o singura statie de epurare.

cateva

zone
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Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei sunt prezentate in urmatoarea figura:
Scenario a
[1:1]

Scenario b
[1:n]

Scenario c
[n:1]

The boundary
of two
colelcting
systems

Scenario a-1
[1:1]

Scenario b-1
[1:n]

Scenario a-2
[1:1]

Key
agglomeration

water source or sources

drinking water treatment
plant and storage
Trunk main or mains
boundary of administrative
entities
not sufficiently
concentrated area

Figura 2 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei

Scenarii privind alimentarea cu apa
Scenariul a

Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o statie de tratare a
apei potabile si o retea de distributie.

Scenariul a-1

O variatie in care doua localitati sunt suficient de concentrate si
deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si o
singura retea de distributie

Scenariul a-2

Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative
deservite de o o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de
distributie.

Scenariul b

Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, statii de tratare a
apei potabile si retele de distributie, situatie care poate fi determinata
de factori geografici.

Scenariul b-1

Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are
surse, statii de tratare a apei potabile si retele de distributie separate.

Scenariul c

Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de distributie
separate, dar pot fi deservite de o sursa, statie de tratare, fiecare zona
avand propria retea de distributie.
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Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa este dupa cum
urmeaza:






5.2.2.1

prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane;
devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata)
pentru a forma granitele dezvoltarii urbane
folosind utilitatile GIS standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a crea o
zona
se marcheaza in baza de date GIS orasele din cadrul zonei
se verifica hartile GIS utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila
grupare de zone (clustere)
se realizeaza analiza optiunilor.
Situatia existenta in ceea ce priveste alimentarea 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.

5.2.2.2

Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata
In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale:

-

-

-

Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele:

Surse de apa de suprafata – captari din rauri/parauri, izvoare

Apa subterana – puturi, foraje, drenuri
Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese,
in functie de calitatea apei brute la sursa:

Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice
Aerarea – impreuna cu pre-clorinarea, pentru indepartarea fierului dizolvat si a

manganului

Coagularea – pentru floculare

Sedimentare – pentru separarea substantelor solidelor

Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat

Dezinfectie – pentru distrugerea bacteriilor
Statia sau statiile de pompare
Rezervoare
Aductiunea
Bazin sau bazine de stocare/rezervoare sau castele de apa
Retea de distributie.

Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursa de
alimentare cu apa suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este
eficienta alimentarea cu apa dintr-o singura sursa.
Municipiul Turda este un exemplu tipic de sistem centralizat. Sursa de apa este captarea din
4 fronturi de puturi. Apa este tratata intr-o statie centralizata de clorinare a apei potabile si
transportata la instalatiile de stocare/inmagazinare locale. Rezervele de apa potabila din Turda sunt
livrate in localitatile Turda, Cheia, Sandulesti, Copaceni, Bogata si Mihai Viteazu.
Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si
proximitatea altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa
se transporte apa potabila dinspre si adiacent sursei, din cauza lungimii prea mari a aductiunii sau a
cerintelor de pompare de care ar fi nevoie.
Un alt sistem centralizat de alimentare cu apa a fost realizat in Campia Turzii. Orasul are o
populatie de cca. 22.200 locuitori. Campia Turzii a fost dotata cu propriul sistem de alimentare cu
Pagina 8

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan Draft
Aprilie 2014

apa. Sursele de apa sunt captarea de suprafata din raul Hasdate si tratata in statia de tratare
Hasdate. Din rezervorul de la Campia Turzii apa este dirijata spre consumatorii din Campia Turzii,
Viisoara, Luna, Urca, Calarasi, Calarasi Gara.
Prin urmare, pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent de conducte,
una dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu aprovizionat dintr-un sistem de
alimentare cu apa adiacent existent, care poate avea sau nu capacitate de rezerva.

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile de noi rezerve de apa.

Furnizarea apei
necesara la
amplasament

Exista sistem de
alimentare cu
apa aproape de
locatie?

Nu

Nu

Se poate mari
c a p a c i t a t e a
s i s t em ul ui exi s t ent
fara a deteriora
serviciile asigurate de
s i s t e m u l d e
alimentare cu apa
existent?

Da

Pregatire optiune pentru o noua sursa
Pentru compararea costurilor

Sistemul de
alimentare cu
apa existent
adiacent are
c a p a c i t a t e
disponibila?

Da

Da

Nu
Pregatirea
optiunilor de
proiectare si
a n a l i z a
completa a
costurilor pentru
dezvoltarea unei
noi surse de apa

P r e g a t i r e a
optiunilor de
proiectare si
analiza completa
a costurilor
pentru extinderea
si dezvoltarea
sistemului de
alimentare cu
apa existent

P r e g a t i r e a
optiunilor de
proiectare si
analiza completa
a costurilor
pentru extinderea
sistemului de
alimentare cu
apa existent

P r e g a t i r e a
optiunilor de
proiectare si
analiza completa
a costurilor
p e n t r u
dezvoltarea unei
noi surse

Compararea costurilor optiunilor

Compararea costurilor optiunilor

Figura 3 Arborele decizional pentru un nou sistem de alimentare cu apa

5.2.2.3

Aglomerarile in ceea ce priveste 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 este in prezent in curs de
reabilitare si deserveste orasele Turda si Campia Turzii precum si unele localitati invecinate. In alte
comune din Regiune s-au construit recent statii de epurare de capacitate mica.
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Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate
Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente:









Reteaua de canalizare
Combinata (canalizare si apa pluviala in aceeasi retea) (Sistem unitar)
Separata (o retea pentru canalizare si una pentru apa pluviala) (Sistem divizor)
Statia de epurare a apei uzate
 Pre-tratare
▫
sortare
• Epurare primara
▫
Sedimentare
• Epurare secundara
▫
Namol activ
▫
Bazine aerate de suprafata
▫
Paturi de filtre (paturi de oxidare)
▫
Filtre biologice aerate
▫
Bioreactori cu membrana
▫
Sedimentare secundara
▫
Contactori bilologici rotativi
• Epurarea tertiara
▫
Filtrare
▫
Lagune
▫
Puturi umede construite
▫
Indepartarea nutrientilor
▫
Indepartarea azotului
• Dezinfectie
▫
Dezinfectia apei uzate

• Tratarea si evacuarea namolului
▫
Digestia anaeroba
▫
Digestia aeroba
▫
Descompunerea
▫
Evacuarea namolului
Statie sau statii de pompare
Colectoare principale
Deversor de apa pluviala la sistemele combinate

In Capitolul 7 al Master Planului costul pentru realizarea statiei de epurare si intretinerea ei
indica faptul ca se pot realiza economii la scara prin centralizarea epurarii apei uzate.
Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si
vecinatatea lucrarilor sunt de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate intr-o singura statie.
Gruparea Turda-Campia Turzii este un exemplu tipic de sistem centralizat de apa uzata. 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.
Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si
proximitatea altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau
potrivit din punct de vedere tehnic (durata mare de retentie in canale) sa se evacueze debitele
gravitational sau prin pompare din celelalte localitati. Un sistem descentralizat de canalizare va fi
realizat in unele comune din regiune, care vor fi dotate cu propriul sistem de canalizare.
Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent,
una dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata.
Metoda de asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al
debitelor de canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la
un sistem de ape uzate propus.
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Abordarea va fi in general urmatoarea:

•


intocmirea unui deviz pentru realizarea unei statii de epurare a apelor uzate pe locatia
aleasa;
pe baza costului de capital al statiei de epurare, determinarea lungimii canalizarii
gravitationale care ar putea fi construita si costul statiei de pompare si al conductei de
refulare ce ar putea fi construite in aceeasi suma;
utilizand lungimea conductei de refulare sau a canalizarii gravitationale, pe baza analizei
terenului, determinarea distantei posibile de la locatie pana la sistemul adiacent la care sa
fie conectate.

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi, in analiza de optiuni pentru fiecare
aglomerare, va fi urmat arborele decizional de mai jos.

Sistemul de
canalizare necesar
pentru aglomerarea
respectiva

Nu
(Aceasta
optiune este si
ea necesara
pentru Analiza
de Comparare
Costuri)

Exista vreun sistem
de canalizare in
apropierea
aglomerarii
respective, care ar
putea furniza
facilitatile cerute?

DA

Are Sistemul

adiacent capacitate
NU

Elaborarea
Optiunilor de
Proiectare si
Analiza de cost
detaliata pentru
dezvoltarea unui
sistem
descentralizat cu
Statie de epurare
si retea de
canalizare proprii

suficienta de
colectare ape uzate
si de epurare ?

Elaborarea Optiunilor de
Proiectare si Analiza de
cost detaliata pentru
lucrarile necesare de
extindere a Statiei de
Epurare si retea de
canalizare si conectarea
localitatii/aglomerarii
respective la sistemul
centralizat existent

Comparare
Cost Optiuni

DA

Elaborarea Optiunilor
de Proiectare si
Analiza de cost
detaliata pentru
lucrarile necesare de
conectare a
localitatii/aglomerarii
la sistemul centralizat

Comparare Cost
Optiuni

Figura 4 Arborele decizional pentru sistemele noi de apa uzata
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Costuri unitare

Sectiunea 7.5 a acestui raport cuprinde devizele detaliate si instrumentele de estimare a
costurilor bugetate folosite pentru dezvoltarea modelelor de costuri.
Pentru intocmirea optiunilor, stabilirea costurilor va avea la baza urmatoarele tabele:

Tabel 2 Proiecte de alimentare cu apa – Formula costului pentru analiza optiunilor*
Descriere
COSTURI
INVESTITII
Costuri civile
1

Formula costului

Parametri

Descriere

2

Populatia
aglomerarii

Costul
constructiilor
civile – estimat la 40%
din total.
Costul
constructiilor
civile pentru Statia de
Pompare – 30% din
total
Costul
conductei
magistrale pe
baza
populatiei deservite si a
lungimii
conductei
magistrale furnizate.

DE

(-0.0022*populatie +
40.08*populatie+ 86013)x 0.4

2

Statie de tratare (Sursa
de captare si statie de
tratare)
Statie de pompare

3

Linie magistrala

Diametrul
teoretic
0.5
1.456*populatie

2

0.0007x populatie + 0.4554 x
populatie+ 77734 x 0.3

(TD)

Populatia
aglomerarii

=

Populatia
aglomerarii
si lungimea

Diametrul efectiv (AD) = cel mai
apropiat diametru disponibil de
conducta fata de diametrul teoretic
(TD)
Costul conductei
= lungime x
2
(0.0017xAD
- 0.0321 x AD +
45.999)
CS

Total
cost
anual
constructii civile

Costuri
constructii
civile
perioada de amortizare

4

Statia de tratare (Sursa
de captare si statia de
tratare)
Statia de Pompare
electrice/mecanice
Total
echipament
mecanic si electric

(-0.0022*populatie +
40.08*populatie + 86013)x 0.6

TIC

Total
costuri
investitii

CS +ME

6

Costuri de operare si
intretinere Statie de
tratare

7

Costuri de operare si
intretinere Statie de
pompare
Total
costuri
intretinere

5
ME

OM

de

Total costuri anuale

/

2

2

0.0007x populatie + 0.4554 x
populatie + 77734 x 0.7
+Costuri
mecanice
si
electrice/perioada de amortizare

Manopera 2,06% din costul de
capital/luna
Materiale si intretinere 2,16 % din
costul de capital/luna
Energie 1,16% din costul de
capital/luna
2
0.0007x populatie
+ 0.4554 x
populatie + 77734 x 0.2

Perioada
amortizare 30 ani
Populatia
aglomerarii

de

Costuri
electrice/mecanice
estimate la 60% din total

Populatie
Perioada
amortizare 15 ani

de

Cost statie
de tratare

2 % din costul de capital

Costul intretinerii anuale a
instalatiilor mecanice si electrice

TIC + OM
*Literatura de specialitate
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Tabel 3 Proiecte de canalizare – Formula costului pentru Analiza optiunilor*
Descriere
COSTURI
INVESTITII
Costuri civile

Formula costului

Parametri

Descriere

Populatia
echivalenta
aglomerarii
Populatia
echivalenta
aglomerarii
Populatia
aglomerarii
si lungime

Costul constructiilor
civile – estimate la
40% din total
Costul civil al statiei
de pompare – 30%
din total
Costul
canalului
magistral, bazat pe
populatia deservita si
lungimea conductei
magistrale realizate

DE

0.7146

1

Statie de epurare

(2299.3x PE

2

Statie de pompare

0.0007x PE
77734 x 0.3

3

Canal magistral

0 > PE < 900 163.4 Euro/m
900 ≥ PE < 2300
172.8
Euro/m
2300 ≥ PE < 4500
213.8
Euro/m
4500 ≥ PE < 6200
259.9
Euro/m

CS

Total costuri civile
anuale
Statie de epurare

Costuri
civile/perioada
amortizare
0.7146
(2299.3 x PE
) x0.60

Statie de pompare
electrice / mecanice
Total
echipament
mechanic si electric
Total costuri de
investitii
Costuri de operare si
intretinere

0.0007x PE + 0.4554 x PE +
77734 x 0.7
+Costuri
mecanice
si
electrice/perioada amortizare
CS +ME

Populatie

Manopera 1.52% din costul de
capital/luna
Materiale si intretinere 3,05%
din costul de capital/luna
Energie 1.65% din costul de
capital/luna
2
0.0007x PE + 0.4554 x PE +
77734 x 0.2

Populatia
echivalenta
aglomerarii

4

5
ME
TIC
6

Statia de epurare

7

OM

Costuri de operare si
intretinere
Statia de pompare
Total costuri de
intretinere
Total costuri anuale

) x0.40

2

+ 0.4554 x PE+

2

Populatia
echivalenta
aglomerarii

Perioada
de
amortizare 30 ani
Costuri
electrice/mecanice –
estimate la 60% din
total

Perioada
de
amortizare 15 ani

2 % din costul de
capital

Cost anual de intretinere a
instalatiilor
electrice
si
mecanice
TIC + OM
*Literatura de specialitate
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Cerinte privind calitatea apei

5.2.4.1

Standarde privind calitatea apei potabile
Tabel 4 Parametrii de calitate a apei testati in Regiunea Turda – Campia Turzii

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parametru
Turbiditate
Ph
Clor rezidual
Clorit
Indice permanganat
(oxidabilitate)
Amoniac
Nitriti
Nitrati
Duritate
Conductivitate
o
Numar de colonii la 37 C

Unitate de
masura
NTU
Unit PH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
O
G
μS/cm
nr/ml

o

12
13
14
15

Numar de colonii la 22 C
Total bacterii coliforme
Total bacterii fecale
Streptococi fecali

5.2.4.2

nr/ml
nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml

Limite
admisibile
≤5
≥ 6.5 , ≤ 7.5
0.5
250
5
0.5
0.5
50
≥5
< 2500
Nu prezinta
anomalii
Nu prezinta
anomalii
0
0
0

Metoda de analiza
SR EN ISO 7027/2001
SR ISO 10523/97
STAS 6364/78
SR ISO 9297 2001
SR EN ISO 8467 2001
SR ISO 7150-1 2001
SR EN 26777 2002
STAS 3048-1-77
ISO 6059/1984
SR EN 27888/97
SR EN ISO 6222/2004
SR EN ISO 6222/2004
STAS 3001/01
STAS 3001/01
STAS 3001/01

Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare

Este important sa fie identificate localitatile in care au fost determinati azotati in rezerva de
apa (care reprezinta o problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta prevederile Directivei
91/676/CEE), precum si stadiul actual al lucrarilor aflate in curs de executie.
Problema nitratilor a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de proiectare importanti.
Procesul de tratare la statia de tratare din Campia Turzii a fost modernizat ca parte a lucrarilor de
reabilitare prin POS Mediu I.
Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata
potentialelor probleme cu impact pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata in tabelul
de mai jos:

Tabel 5 Calitatea apei – controlul azotatilor
Strategie

Pe termen scurt

Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de
Operatorul regional (ROC)

Partea responsabila

Colectarea datelor istorice privind parametrii
calitatii apei pentru a cunoaste tendinta
concentratiilor substantelor contaminante

Managementul activelor

Colectarea datelor legate de procesul de
tratare a apei din toate sistemele de alimentare
cu apa existente si in curs de constructie

Managementul activelor
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Partea responsabila

Analiza si revizuirea monitorizarii calitatii
actuale a apei pentru a se asigura ca
parametrii identificati sunt colectati corect.

Managementul calitatii

Colectare mostre de apa de la toate locatiile.

Hidro-geologic

Gauri de sonda de investigare la toate locatiile
si instalarea de sonde pentru calitatea apei cu
stocare de date si capacitate de transmisie

Hidro-geologic

Realizarea unui model hidro-geologic al apei
freatice

Hidro-geologic

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei
de date care sa furnizeze parametrii tinta, de
initiere si de actiune pentru interventia in cazul
in care nivelul azotului depaseste nivelul
permis

Managementul activelor

Intocmirea unui plan de actiune pentru a face
fata situatiilor in care azotatii depasesc nivelultinta. (publicitate, organizarea livrarii de apa
imbuteliata la consumatorii supusi riscului)

Managementul activelor
/ Managementul calitatii
/Hidrogeologic

Realizarea unui program de relatii publice
pentru „urmarirea nitratilor”.

Management

Identificarea locatiilor actuale cu risc si
conceperea unor optiuni (procese de tratare,
surse alternative, importul de apa din zone cu
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu
nitrati.

Managementul activelor
/ Managementul calitatii
/ Hidro-geologic

Implementarea proiectelor de control
nitratilor pentru locatiile cu riscuri.

ale

Management de Proiect
/ Constructie

Monitorizarea parametrilor de contaminare
pentru identificarea locatiilor care ar putea
deveni locatii cu risc

Managementul activelor
/ Managementul calitatii
/ Hidro-geologic

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc”
si conceperea unor optiuni (procese de tratare,
surse alternative, importul de apa din zone cu
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu
nitrati.

Managementul activelor
/ Managementul calitatii
/ Hidro-geologic

Implementarea proiectelor de control ale
nitratilor pentru locatiile cu risc potential, ca
masura preventiva.

Project / Construction
Management

Continuarea
colectarii
si
monitorizarii
contaminarii cu nitrati pentru a evalua riscul
pentru apa bruta folosita in scopuri agricole.

Managementul activelor
/ Managementul calitatii
/ Hidro-geologic

Optiuni pe termen scurt

Master Plan-ul, asa cum este prezentat in acest document, este dezvoltat ca instrument
strategic si de detaliu, in cadrul caruia pot fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pana la momentul
intocmirii studiilor de fezabilitate.
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Evaluarea optiunilor
Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata este
determinata dupa cum urmeaza:

Figura 5 Schema alimentarii cu apa
Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt:

Tabel 6 Detalii privind aglomerarile pentru alimentarea cu apa
Descriere
Localitatea principala
Localitatea 1
Localitatea 2
Localitatea 3
Localitatea 4

Populatie
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000

Optiunea 1
Statie de tratare separata pentru fiecare localitate.

Optiunea 2
O singura statie de tratare pentru localitatea principala cu aductiune de aproximativ 8.000 m.

Tabel 7 Analiza de cost a alimentarii cu apa
Descriere
Cost investitie
Cost forta de munca
Intretinere si reparatii
Energie
Total costuri anuale
Total costuri lunare pe locuitor

Unitate de masura
€/an
€/an
€/an
€/an
€/luna/capita

Optiunea 1
27,877.76
49.8%
10,767.78
19.2%
11,290.49
20.2%
6,063.41
10.8%
55,999.45
0.97

Optiunea 2
24,410.88
66.6%
4,690.81
12.8%
4,918.51
13.4%
2,641.42
7.2%
36,661.62
0.64

In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare.
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Lungimea aductiunii si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali in aceasta
analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2 peste cele pentru
optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 sa fie mai atractiva.

5.2.6.2

Epurarea centralizata si descentralizata a apei

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt
determinate dupa cum urmeaza:

Figura 6 Schema canalizare

Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele:
Tabel 8 Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata
Descriere
Localitatea principala
Localitatea 1
Localitatea 2
Localitatea 3
Localitatea 4


Populatie
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000

Optiunea 1

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate


Optiunea 2

O singura statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 5.000 m.

Tabel 9 Analiza de cost pentru apa uzata
Descriere
Cost investitie
Cost forta de munca
Intretinere si reparatii
Energie
Total costuri anuale
Total costuri lunare pe locuitor

Unitate de masura
€/an
€/an
€/an
€/an
€/luna/capita

Optiunea 1
77,219.32
50.8%
22,007.51
14.5%
44,159.80
29.1%
8,624.68
5.7%
152,011.30
2.64

Optiunea 2
87,885.29
64.4%
14,929.81
10.9%
29,957.84
21.9%
3,757.20
2.8%
136,530.13
2.37
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In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare, dar rezultatul
este destul de apropiat.
Lungimea colectorului principal si cerinta privind statiile de pompare ape uzate sunt factorii
principali in aceasta analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2
peste cele pentru optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 sa fie mai atractiva.

5.2.7

Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate
comunitatile reprezinta problema-cheie a Master Planului, in special pentru aglomerarile de populatie
sub 2.000 p.e. alegerea unui sistem depinzand foarte mult de cost.
Tabelul de mai jos prezinta criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces de
epurare a apelor uzate:

Tabel 10 Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o locatie
Criterii

Intrebari care trebuie puse

Suprafata totala de teren

Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?
Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv?

Capacitate in caz de avarii
ale
sistemului
sau
intrerupere de curent

Daca s-ar produce o intrerupere de curent, cum ar fi afectat
sistemul de epurare? Cum ar afecta durata intreruperii de curent
procesul?
Care este capacitatea de stocare in cazul unei intreruperi de
curent?

Performanta
asteptata

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura ca
mediul receptor (apa freatica) si sanatatea umana nu vor fi
afectate?
Ce se intampla cu materialele organice dizolvate si in suspensie,
cu nutrientii, organismele patogene si non-patogene, metalele,
hormonii, pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele si alte
produse de ingrijire personala?

de

epurare

Utilizarea electricitatii

Care este necesarul de energie pentru obtinerea performentei
dorite?
Schimbarile de pe piata energiei vor afecta oportunitatea
procesului de epurare?

Cerinte privind functionarea
si intretinerea

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura functionarea
corespunzatoare?
Pentru service este necesar un tehnician calificat?
Poate fi sistemul monitorizat de la distanta, iar datele transferate la
un sistem central de management?
Ce component se vor uza si vor trebui inlocuite?
Vor fi disponibile piesele de schimb?

Costuri

Eficienta sistemului justifica costurile de capital si de instalare ale
sistemului?

Producerea de namol

Namolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de
management de la distanta?
Cine va presta acest serviciu si cat va costa?
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Evaluarea optiunilor de epurare
Optiuni pentru procesul de epurare a apelor uzate pentru aglomerari < 2.000 p.e.

Numarul optiunilor disponibile pentru epurarea apei uzate in comunitatile mici este destul de
mare si cuprinzator. Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.
Din solutiile posibile din literatura de specialitate, pentru aglomerari < 2.000 p.e., rezulta clar
ca optiunea privind fosa septica, care nu are nevoie de energie electrica si are potentialul de a nu
necesita golire pe perioade lungi de timp, ar reprezenta cel mai direct, simplu de intretinut si eficient
sistem care ar putea fi asigurat pentru aglomerari foarte mici, cu populatie in jur de 50 p.e.

5.2.8.2

Optiunile de epurare recomandate pentru aglomerari avand >= 2.000, < 10.000 p.e.

In sectiunea 7 se face o analiza comparativa intre un numar de optiuni de statii de epurare a
apei uzate. Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de statii recomandate
pentru implementarea viitoare sunt: SBR (Sequencing Batch Reactor), sant de oxidare si Namol activ
conventional in statie transportabila, in aceasta ordine.

Tabel 11 Evaluarea recomandata a optiunilor de tratare
Ordinea de preferinta Tipul de sistem
recomandata

5.2.8.3

1

SBR

2

Sant de oxidare

3

Statie transportabila (namol activ conventional)

4

RBC (contactoare de rotatie biologice)

5

Laguna aerata

Optiuni de epurare recomandate pentru populatii < 50 p.e.

Este recomandata folosirea foselor septice cu sisteme de absorbtie pentru aglomerari cu
< = 50 p.e., pentru urmatoarele motive:


cost rezonabil



modular



necesar de teren limitat



nu este afectat de vremea rece



nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda



cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate.

5.2.8.4

Optiunile de epurare recomandate pentru aglomerari > = 50 si < 2.000 p.e.

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze
pe calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea internationala arata ca aceasta
este cea mai buna optiune pentru implementarea rapida a programului. In fapt, aceasta inseamna ca
se alege un singur tip de statie de epurare ape uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea
efluentului la toate tipurile de locatii.
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Desi SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si modularii, se recomanda
folosirea sistemului de tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele pentru aglomerarile
cu > 50 p.e. si < 2.000 p.e. din urmatoarele motive:


Costuri comparabile cu ale altor sisteme



Concentratiile de efluent ale CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la sistemul
RBC si nu exista posibilitatea indepartarii azotului pana la 70% din sistemul de baza



modular



Necesar de teren limitat



Nu este afectat de vremea rece



Nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda



Cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate

5.2.8.5

Optiuni de epurare recomandate pentru aglomerari > 2.000 p.e.

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe
calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, prezenta efluentului industrial
sau comercial poate afecta alegerea procesului si sistemului pentru producerea calitatii necesare a
efluentului.

5.3

Evaluarea optiunilor

5.3.1

Proiecte noi pentru alimentarea cu apa si epurarea apei uzate

La acest stadiu al Master Planului nu este posibila o evaluare detaliata a optiunilor intrucat nu
au fost finalizate studiile de fezabilitate. Evaluarea optiunilor va cuprinde urmatoarele scenarii:
-

Solutii centralizate / descentralizate pentru alimentarea cu apa si canalizare
•

-

Locatiile
•

-

-

La sectiunea 5.2.6 s-a demonstrat ca un sistem centralizat pentru o anumita grupare
sau aglomerare poate costa mai mult in ceea ce priveste costul de capital, dar costul
de intretinere poate fi redus mult pe durata de viata a proiectului
Toate locatiile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa permita accesul
usor al vehiculelor de intretinere, al vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales in
localitatile rurale.

Optiunile tehnologice (luand in calcul costurile de investitii, operare si intretinere);
compararea costurilor pe durata de viata a diferitelor alternative de proces pentru statii de
epurare si statii de tratare a apei
•

Pentru fiecare proiect potential se va determina costul de investitie, operare si
intretinere.

•

Se recomanda folosirea sistemelor RBC pentru aglomerari cu o populatie
echivalenta intre 50 p.e. si 2.000 p.e.

•

Se recomanda folosirea foselor septice pentru aglomerari cu o populatie echivalenta
sub 50 p.e.

Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investitii, de operare si
intretinere
•

Pentru fiecare optiune s-a intocmit o lista de costuri care include costul de investitii si
costurile de operare si intretinere

-

Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a optiunilor semnificative si
beneficiile economice si costurile, in special cele de mediu pentru a justifica solutia cea mai
putin costisitoare.

-

Evaluarea optiunilor institutionale pentru diferite „optiuni tehnice” (de exemplu, un sistem
Pagina 20

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan Draft
Aprilie 2014

centralizat ar avea nevoie de infiintarea unei companii de apa regionala)
•

5.3.2
5.3.2.1

Infiintarea unui Operator regional va realiza o economie de costuri comunitatii in
cazul unei statii de epurare centralizate.

Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate
Reguli orientative pentru proiecte

MMP/MMSC a elaborat unl ghid pentru prioritizarea proiectelor care solicita Fonduri de
Coeziune:
1.
2.
3.
4.
5.

Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului)
Reteaua de apa uzata in aglomerarile mari (intai extinderile, reabilitarea acolo unde
este de importanta extrema);
Retelele de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta
extrema)
Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate
insuficienta a surselor de apa)
Capacitati de gospodarire a apelor pluviale, acolo unde este necesar

Este clar ca reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde au fost
identificate, fac obiectul unor proiecte care trebuie sa respecte prevederile acestui ghid.
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind
problemele generale privind deteriorarea conductelor si a pierderilor de apa excesive in zonele
urbane in care exista retele de alimentare cu apa.
In mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaza infiltratii
excesive in sisteme, supraincarcand statiile de epurare si generand probleme in procesul de epurare
si eficienta statiilor de epurare.

5.3.2.2

Materialele pentru conducte si necesarul de reabilitare

Otel
PEID
Fonta ductila
GRP

Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, rezistenta
buna la incarcari dinamice.
Conductele uzuale sub 800 mm, protectie buna impotriva coroziunii, punere in
opera usoara, tronsoanele de conducta usor de manevrat, preturi mici.
Conducte de toate diametrele, protectie scazuta impotriva coroziunii, greu de
manevrat, raspunde bine la incarcari dinamice, material scump
Conducte de toate diametrele, material usor de manevrat si de pus in opera,
protectie foarte buna impotriva coroziunii, material scump.
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Optiuni

5.4.1

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.
5.4.1.1

Zona Turda pentru alimentare cu apa

Zona pentru alimentarea cu apa Turda cuprinde municipiul Turda si urmatoarele localitati
rurale: Mihai Viteazu; Cheia; Sandulesti; Copaceni; Bogata.

Tabel 12 Localitatile zonei de alimentare cu apa Turda
Localitate

Populatia

Observatii

Turda

46.160

Statie de tratare si retele existente, partial reabilitate
in cadrul POS Mediu I

Mihai Viteazu

4.533

Retea executata prin POS Mediu I

Cheia

530

Retea apa existenta

Sandulesti

715

Retea apa existenta

Copaceni

1.268

Retea apa existenta

Bogata

1.112

Retea apa existenta

Populatia totala a zonei pentru alimentare cu apa este de 54.318 locuitori.

Figura 7 Zona de apa Turda
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Optiuni pentru zona de alimentare cu apa Turda
Tabel 13 Optiuni: Zona Turda pentru alimentare cu apa

Turda
Proiecte de extindere retea
Extinderea retelei de apa are urmatoarele efecte pozitive:
mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea acestuia
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru zona de alimentare cu apa.
Proiecte de reabilitare a retelei
Pentru a asigura debitul necesar de apa, in special pe perioada secetoasa, este necesara reabilitarea
a 16 puturi de apa existente din cadrul fronturilor de captare Uzina si Varianta.
In mare parte retelele de apa sunt vechi si au depasit perioada de viata, motiv pentru care apar
frecvent avarii pe retea si totodata pierderi de apa in sistem.
Avarierea conductelor are la baza unul dintre motivele urmatoare: corodarea interna sau externa din
cauza apei subterane agresive sau a apei care este transportata, sau avarieri mecanice.
Datorita acestor nereguli este necesara reabilitarea retelelor de apa la care este depasita de durata
de viata si au multe avarii.
Au fost identificate urmatoarele scheme pentru reabilitarea retelei din zona de alimentare cu apa
Turda. Reabilitarea atat a retelei cat si a aductiunilor, va sustine extinderea retelei, care va da mai
multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de
distributie.
Propunerile au urmatoarele efecte pozitive si sunt eficiente pentru urmatoarele motive:
permit extinderea sistemului existent pentru racordarea unor noi consumatori, sporind
veniturile operatorului regional
reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere pentru operatorul regional,
permitand acestuiai sa se concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati;
prin reabilitarea retelei se asigura imbunatatirea capacitatii de realizare a reparatiilor curente
din retea.
riscuri asupra mediului si sanatatii umane:
- reabilitarea va reduce pierderile de apa din retea, reducand deci cererea de apa bruta si
permite racordarea unor noi consumatori, fara extinderea capacitatilor de tratare a apei.
- conductele de apa cu pierderi, au potentialul de a reduce cantitatea de clor rezidual in
apa furnizata, ceea ce ar putea avea ca rezultat contaminarea alimentarii cu apa.
Zonele de apa mai mari au baza de clienti pentru a asigura fondurile necesare pentru
instalarea si imbunatatirea echipamentului de tratare si operarea si intretinerea eficienta a
retelei de alimentare cu apa.
Mihai Viteazu
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara o conectivitate de 100%.
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De
aceea se propune extinderea alimentarii cu apa in localitatea Mihai Viteazu din sistemul centralizat
existent.
Proiecte de reabilitare a retelei
Localitatea Mihai Viteazu are pe unele strazi retele de apa din otel sau azbociment la care este
depasita durata de viata si pe care se produc multe avarii.
Reabilitarea atat a retelei, cat si a conductelor de aductiune va sustine extinderea retelei, care va da
mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de
distributie.
Cheia
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Cheia este de aproximativ 100%.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua este in stare avansata de degradare si se impune reabilitarea ei.
Localitatea Cheia are pe unele strazi retele de apa din otel sau azbociment la care este depasita
durata de viata si pe care se produc multe avarii necesitand interventi repetate pentru remedierea
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defectelor si inlaturarea pierderilor de apa din sistem.
Reabilitarea atat a retelei, cat si a conductelor de aductiune va sustine conectivitatea de 100% a
retelei de apa, si va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa marind
capacitatea sistemului de distributie.
Sandulesti
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Sandulesti este in jur de 100%.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Sandulesti este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare.
Copaceni
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Copaceni este in jur de 100%.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Copaceni este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare.
Bogata
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Bogata este in jur de 92%. Se propune extinderea
retelei de alimentare cu apa pana la 100% grad de conectivitate.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Bogata este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare.

Tabel 14 Optiune pentru zona de alimentare cu apa Turda – Faza I
Nr
Optiunea
Scurta descriere
crt
analizata
A. Sistem de alimentare cu apa

Optiunea
selectata

Justificare

NA

• Costurile de investitie si operare
scazute;
• Sistemul de automatizare si
control permite gestionarea
optima a intregului sistem fiind un
singur operator;
• Cantitate suficienta pentru a
alimenta localitatile vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante
mici, densitate mare de
populatie);
• Tratare
unica,
dezinfectare
controlata;
• Seceta din ultima perioada
impune reabilitarea puturilor si
colectarea apei in sistemul
existent;
• Varianta suplimentara pentru
alimentarea cu apa a orasului
Campia Turzii

Sistemul existent de alimentare cu apa
din Turda, Mihai Viteazu, Bogata,
Sandulesti, Copaceni, Cheia este
comun.

1.

De aceea pentru aceasta zona nu s-a
varianta
sistemelor
analizat
independente.
Lucrarile propuse sunt de reabilitare
puturi, reabilitare rezervor, reabilitare
aductiuni apa, reabilitari si extinderea
retelelor de apa potabila.

B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
• PEID pentru
• PEID este cea mai buna
diametrele, protectie
optiune avand in vedere costul
diametre sub
scazuta impotriva
scazut si usurinta de punere in
800 mm,
coroziunii, rezistenta buna
opera;
•
GRP
sau
otel
la incarcari dinamice.
• Otelul are proprietati foarte
pentru
2.
PEID
Conductele uzuale sub 800
bune referitor la rezistenta la
diametre mari
mm, protectie buna
incarcari dinamice si relativ
functie de
impotriva coroziunii,
bune la coroziune, dar e un
fiecare situatie
punere in opera usoara,
Pagina 24

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

3.

Fonta
ductila

4.

GRP

tronsoanele de conducta
usor de manevrat, preturi
mici.
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta
impotriva
coroziunii,
greu
de
manevrat, raspunde bine la
incarcari dinamice, material
scump
Conducte de toate
diametrele, material usor
de manevrat si de pus in
opera, protectie foarte
buna impotriva coroziunii,
material scump.

in parte

Master Plan Draft
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material care poate fi manevrat
cu utilaje speciale;
• GRP este foarte bun din punct
de vedere al rezistentei la
coroziune este un material
usor de pus in opera, costul
este intre PEID si fonta ductila.

Tabel 15 Varianta finala pentru zona de alimentare cu apa Turda – Faza I
Captare apa
Turda

Statie de tratare
Aductiune apa
Retea distributie

Turda
Mihai Viteazu

Retea distributie

Copaceni

Aductiuni apa
Retea distributie
Retea distributie

Cheia
Sandulesti
Bogata

Reabilitare puturi Turda – Varianta si Uzina
Turda
Reabilitare rezervor 200 mc Varianta
Reabilitare aductiune Dn 400, 600 mm
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110, 200, 250, 315, 400,
600 mm
Extindere retea Dn 110 mm
Reabilitare retea Dn 110 mm
Reabilitare aductiune Dn 125 mm
Reabilitare retea Dn 110, 125
Extindere retea Dn 110

Pentru localitatile Turda, Sandulesti, Copaceni, Mihai Viteazu, Cheia, Bogata nu a fost
analizata a doua optiune deoare acestea formeaza deja sisteme centralizate de alimentare cu apa.
Tabel 16 Valoare investitie
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20 ani
(Euro)
(Euro)
17.154.584
17.154.584
Valoare investitie / capita (Euro)
315,81
Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3.
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Tabel 17 Optiune aleasa pentru Zona de alimentare cu apa Turda
Zone de
alimentare
Turda

Turda

Populatia

Optiuni de furnizare a serviciilor

46.160

Mihai
Viteazu

4.121

Cheia

530

Sandulesti

715

Copaceni

1.268

Bogata

1.112

S-au evidentiat urmatoarele lucrari
necesare:
• Reabilitarea a 16 puturi,
• Reabilitarea unui rezervor in Turda,
• Reabilitare de aductiuni in Turda si
Cheia,
• Extinderi retele in Turda, M. Viteazu si
Bogata,
• Reabilitari in Turda, M. Viteazu si
Cheia

Captare

Conducte
aductiune
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

Reabilitare
16 puturi

Reabilitare
15.050 m

Reabilitare
1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reabilitare
2.600 m
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Retea de
distributie
(m)
Extindere
9.400 m
Reabilitare
26.900 m
Extindere
1.200 m
Reabilitare
900 m
Reabilitare
5.550 m
Extindere
2.000 m
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Zona de alimentare cu apa Campia Turzii
localitati: Viisoara; Urca; Calarasi; Calarasi Gara.

Tabel 18 Localitatile zonei Campia Turzii de alimentare cu apa
Localitate

Populatie

O bservatii

Campia Turzii

22.157

Statie de tratare si retele existente, partial reabilitate
in cadrul POS Mediu I

Viisoara

4.267

Retea de apa existenta

Urca

1.018

Calarasi

943

Retea de apa existenta doar pe strada principala
Retea de apa existenta

Calarasi Gara

331

Retea de apa existenta

Populatia totala a zonei pentru alimentare cu apa este de 28.716 locuitori.

Figura 8 Zona de alimentare cu apa Campia Turzii
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Optiuni pentru zona de alimentare cu apa Campia Turzii
Tabel 19 Optiuni: Zona Campia Turzii pentru alimentare cu apa

Campia Turzii
Proiecte de extindere retea
In anul 2012 timp de 7 luni consecutive, sursa Hasdate a mers la jumatate din capacitate din cauza
secetei, prin urmare se propune o noua captare de apa din raul Aries si o noua statie de tratare.
Pentru asigurarea rezervei de apa pe tot parcursul zilei precum si rezerva de incendiu este mecesara
realizarea unui rezervor de apa nou cu o capacitate de 5.000 mc.
Extinderea retelei de apa are urmatoarele efecte pozitive:
mareste veniturile operatorului regional, ceea ce ii imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
Proiecte de reabilitare a retelei
In mare parte retelele de apa sunt vechi si au depasit perioada de viata, motiv pentru care apar
frecvent avarii pe retea si totodata pierderi de apa in sistem.
Avarierea conductelor poate avea la baza unul din aceste motive:
corodarea interna sau externa din cauza apei subterane agresive sau a apei care este
transportata,
avarieri mecanice.
Datorita acestor nereguli este necesara reabilitarea retelelor de apa care au depasita durata de viata
si au multe avarii.
Reabilitarea aductiunilor, a magistralelor cat si a retelei de distributie va sustine extinderea retelei,
care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea
sistemului de distributie.
Propunerile au urmatoarele efecte pozitive si sunt eficiente pentru urmatoarele motive:
permit extinderea sistemului existent pentu racordarea unor noi consumatori, sporind
veniturile operatorului regional
reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere pentru operatorul regional,
permitand acestuia sa se concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati.
prin reabilitarea retelei se asigura imbunatatirea capacitatii de realizare a reparatiilor curente
in retea.
riscuri asupra mediului si sanatatii umane:
- reabilitarea va reduce pierderile de apa din retea, reducand deci cererea de apa bruta la
sursa si permite racordarea unor noi consumatori fara extinderea capacitatilor de tratare
a apei.
- conductele de apa cu pierderi au potentialul de a reduce cantitatea de clor rezidual in apa
furnizata, ceea ce ar putea avea ca rezultat contaminarea alimentarii cu apa.
Pentru buna functionalitate a sistemului de apa s-a propus reabilitarea rezervorului de apa existent.
Zonele de apa mai mari au baza de clienti pentru a asigura fondurile necesare pentru instalarea si
imbunatatirea echipamentului de tratare si operarea si intretinerea eficienta a retelei de alimentare cu
apa.
Viisoara
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara o conectivitate de 100%
a localitati la reteaua de apa potabila.
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De
aceea se propune extinderea alimentarii cu apa in localitatea Viisoara.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa existenta din localitatea Viisoara este in buna stare de functionare si nu necesita
reabilitare.
Urca
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara o conectivitate de 100%
a localitati la reteaua de apa potabila.
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De
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aceea se propune doar extinderea alimentarii cu apa in localitatea Urca.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Urca este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare.
Calarasi
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Calarasi este de aproximativ 100%.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Calarasi este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare.
Calarasi Gara
Proiecte de extindere a retelei
Conectivitatea actuala la alimentarea cu apa in Calarasi Gara este in jur de 100%.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de apa din localitatea Calarasi Gara este in buna stare de functionare si nu necesita
reabilitare.

Tabel 20 Optiune pentru zona de alimentare cu apa Campia Turzii – Faza I
Nr
Optiunea
Scurta descriere
crt
analizata
A. Sistem de alimentare cu apa

Optiunea
selectata

Justificare

NA

• Costurile de investitie si operare
scazute
• Sistemul de automatizare si
control
permite
gestionarea
optima a intregului sistem fiind un
singur operator
• Cantitate suficienta pentru a
alimenta
localitatile
vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante
mici,
densitate
mare
de
populatie)
• Tratare
unica,
dezinfectare
controlata.
• Prin construirea rezervorului in
incinta statiei de tratare se va
putea alimenta parte din Campia
Turzii fara pompare, astfel
micsorandu-se cantitatea de apa
care se va pompa, se va reduce
costul cu energia electrica

Sistemul existent de alimentare cu apa
din Campia Turzii, Calarasi Gara,
Calarasi, Viisoara si Urca este comun.
De aceea pentru aceasta zona nu s-a
putut analiza varianta sistemelor
independente.
1.
Lucrarile propuse sunt de realizarea unei
captari de apa pe raul Aries si o statie de
tratare, marirea capacitatii de stocare prin
construirea unui rezervor in statia de
tratare, reabilitarea unui rezervor de apa
existent, extindere si reabilitare aductiuni,
reabilitari si extindere retele de apa

B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
•
• PEID
diametrele, protectie
pentru
scazuta impotriva
diametre
coroziunii, rezistenta buna la
sub 800
incarcari dinamice.
mm,
•
2.
PEID
Conductele uzuale sub 800
• GRP sau
mm, protectie buna
otel pentru
impotriva coroziunii,
diametre
punere in opera usoara,
mari
tronsoanele de conducta
functie de
usor de manevrat, preturi
fiecare
•
mici.
situatie in
3.
Fonta
Conducte de toate
parte
ductila
diametrele, protectie

PEID este cea mai buna
optiune avand in vedere costul
scazut si usurinta de punere in
opera;
Otelul are proprietati foarte
bune referitor la rezistenta la
incarcari dinamice si relativ
bune la coroziune, dar e un
material care poate fi manevrat
cu utilaje speciale;
GRP este foarte bun din punct
de vedere al rezistentei la
coroziune este un material usor
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scazuta impotriva
coroziunii, greu de
manevrat, raspunde bine la
incarcari dinamice, material
scump
Conducte de toate
diametrele, material usor de
manevrat si de pus in opera,
protectie foarte buna
impotriva coroziunii, material
scump.
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de pus in opera, costul este
intre PEID si fonta ductila.

Tabel 21 Varianta finala pentru zona de alimentare cu apa Campia Turzii – Faza I
Captare apa
Statie tratare
apa
Campia Turzii
Aductiuni apa
Retea
distributie

Campia Turzii

Calarasi

Retea
distributie
Retea de
distributie
-

Calarasi Gara

-

Viisoara
Urca

Captare apa de suprafata pe raul Aries
Statie de tratare noua - captare Aries
Construire rezervor 5000 mc
Reabilitare rezervor 5000 mc
Reabilitare aductiune Dn 400, 600 mm
Extindere aductiune Dn 600 mm
Extindere retea Dn 110 mm
Reabilitare retea Dn 110 mm
Extindere retea Dn 110, 160 mm
Extindere retea Dn 110 mm
-

Pentru localitatile Campia Turzii, Viisoara, Luna, Urca, Calarasi si Calarasi Gara nu a fost
analizata a doua optiune deoarece acestea formeaza deja sisteme centralizate de alimentare cu apa.
Tabel 22 Valoare investitie
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
21.111.000
21.111.000
Valoare investitie / capita (Euro)
735,16

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3.
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Tabel 23 Optiune aleasa pentru zona de alimentare cu apa Campia Turzii
Zone de
alimentare
Campia
Turzii

Populatie

Campia
Turzii

22.157

Viisoara

4.267

Urca

1.018

Calarasi

943

Calarasi
Gara

331

Optiuni de furnizare a serviciilor

Lucrarile necesare evidentiate sunt:
• Captare de suprafata din raul Aries,
• Statie de tratare apa din raul Aries,
• Reabilitare si extinderi de conducte de
aductiune,
• In Campia Turzii un rezervor se va
reabilita, altul se va construi,
• Extinderi de retele in Campia Turzii,
Viisoara si Urca
• Reabilitari retele in Campia Turzii

Captare

Conducte
aductiune
(m)

Stocare
3
(m )

1 buc

Extindere
800 m
Reabilitare
14.420 m

Extindere
1 buc
Reabilitare
1 buc

-

1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Extindere
3.000 m
Reabilitare
9.850 m
Extindere
2.400 m
Extindere
1.250 m
-

-

-

-

-

-

-
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Zona Cornesti de alimentare cu apa
Zona pentru alimentarea cu apa Cornesti cuprinde localitatea Cornesti.
Tabel 24 Zonei Cornesti de alimentare cu apa

Localitate
Cornesti

Populatie
714

Observatii
Captare, statie de tratare si retea existente.

Figura 9 Zona de apa Cornesti

5.4.1.3.1

Optiuni pentru zona de alimentare cu apa Cornesti
Tabel 25 Optiuni: Zona Cornesti pentru alimentare cu apa

Cornesti
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara o conectivitate de 100%
a localitati la reteaua de apa potabila.
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate.
De aceea se propune extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Cornesti.
Extinderea retelei de apa are urmatoarele efecte pozitive:
mareste veniturile operatorului regional, ceea ce ii imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
Proiecte de reabilitare a retelei
Localitatea Cornesti are pe unele strazi retele de apa din otel sau azbociment care au durata de viata
depasita pe care se produc multe avarii.
Avarierea conductelor poate avea la baza unul sau doua motive:
corodarea interna sau externa din cauza apei subterane agresive sau a apei care este
transportata,
avarieri mecanice.
Datorita acestor nereguli este necesara reabilitarea retelelor de apa la care este depasita durata de
viata si au multe avarii.
Propunerile de reabilitare au urmatoarele efecte pozitive si sunt eficiente pentru urmatoarele motive:
permit extinderea sistemului existent pentu racordarea unor noi consumatori, sporind
veniturile operatorului regional
reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere pentru operatorul regional,
permitand operatorului sa se concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati.
prin reabilitarea retelei se asigura imbunatatirea capacitatii de realizare a reparatiilor curente
in retea.
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-

riscuri asupra mediului si sanatatii umane:
- reabilitarea va reduce pierderile de apa din retea, reducand deci cererea de apa bruta la
surs si permite racordarea unor noi consumatori fara extinderea capacitatilor de tratare a
apei.
- conductele de apa cu pierderi au potentialul de a reduce cantitatea de clor rezidual in apa
furnizata, ceea ce ar putea avea ca rezultat contaminarea alimentarii cu apa.
Se propune si reabilitarea rezervorului de inmagazinarea a apei existent pentru a putea asigura
necesarul de apa pe tot parcursul zilei.
Localitatea Cornesti are retea de apa existenta care necesita reabilitari, iar extinderile se fac doar pe
strazile nou construite.

Tabel 26 Optiune pentru zona de alimentare cu apa Cornesti – Faza I
Nr
Optiunea
Optiunea
Scurta descriere
crt
analizata
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa
1.
Cornesti
Sisteme
Sistemul existent de
independente
pentru fiecare
alimentare cu apa in
localitate
localitate.
De aceea pentru aceasta
zona nu s-a putut analiza
varianta sistemelor
independente.
NA
Lucrarile propuse sunt de
reabilitare a retelelor de apa
existente si extinderea
retelelor de apa in zonele
nou construite, precum si
reabilitarea rezervorului de
apa existent.
B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta impotriva
coroziunii, rezistenta buna la
incarcari dinamice.
2.
PEID
Conductele uzuale sub 800
mm, protectie buna
impotriva coroziunii,
PEID pentru
punere in opera usoara,
diametre sub
tronsoanele de conducta
800 mm,
usor de manevrat, preturi
GRP sau otel
mici.
pentru
3.
Fonta ductila
Conducte de toate
diametre mari
diametrele, protectie
functie de
scazuta impotriva
fiecare
coroziunii, greu de
situatie in
manevrat, raspunde bine la
parte
incarcari dinamice, material
scump
4.
GRP
Conducte de toate
diametrele, material usor de
manevrat si de pus in opera,
protectie foarte buna
impotriva coroziunii, material
scump.
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Justificare
• Costurile de investitie si
operare mici.
• Sistemul de automatizare
si control permite
gestionarea optima a
intregului sistem fiind un
singur operator.
• Tratare unica,
dezinfectare controlata.

PEID este cea mai buna
optiune avand in vedere
costul
scazut si usurinta de punere
in opera;
Otelul are proprietati foarte
bune referitor la rezistenta la
incarcari dinamice si relativ
bune la coroziune, dar e un
material care poate
fi manevrat cu utilaje
speciale;
GRP este foarte bun din
punct de vedere al rezistentei
la coroziune este un material
usor de pus in opera, costul
este intre PEID si fonta
ductila.
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Tabel 27 Varianta finala pentru zona de alimentare cu apa Cornesti – Faza I

Cornesti

Cornesti

Statie de
tratare
Retea
distributie

Reabilitare rezervor 200 mc
Extindere retea Dn 110
Reabilitare retea Dn 110, 150 mm

Pentru localitatea Cornesti nu a fost analizata a doua optiune deoarece acesta are sistem
centralizat de alimentare cu apa.
Tabel 28 Valoare investitie
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare /
(Euro)
20 ani (Euro)
526.300
526.300
Valoare investitie / capita (Euro)
737,11

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3.
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Tabel 29 Optiune aleasa pentru Zona de alimentare cu apa Cornesti
Zone de
alimentare
Cornesti

Cornesti

Populatie

714

Optiuni de furnizare a serviciilor
Se propune:
• reabilitarea rezervorului existent,
• extinderea si reabilitarea retelei de
apa

Captare

-

Conducte
aductiune
(m)
-

Stocare
3
(m )
Reabilitare
1 buc

Statii de
pompare
(nr.)
-

Statii de
tratare
(nr.)

Retea de
distributie
(m)

-

Extindere
350 m
Reabilitare
4.200 m
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Zona Tritenii de Jos de alimentare cu apa

Comuna Tritenii de Jos cuprinde urmatoarele localitati: Tritenii de Jos, Tritenii de Sus,
Padureni, Colonia, Clapa si Triteni Hotar. Populatia totala a comunei este de 4.478 locuitori.

Figura 10 Comuna Tritenii de Jos

Tabel 30 Optiuni pentru comuna Tritenii de Jos – Faza I
Nr
Optiunea
Optiunea
Scurta descriere
Justificare
crt
analizata
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa (sistem centralizat versus sistem independent)
1.
Tritenii de Jos,
Sisteme
Costurile de investitie si operare mici.
Tritenii de Sus,
independente
Sistemul de automatizare si control
Triteni Hotar si Clapa
pentru
permite gestionarea optima a
Lucrarile propuse sunt
localitatile
intregului sistem fiind un singur
de suplimentarea
Colonia si
operator.
captarii, statie de
Padureni.
Cantitate suficienta pentru a
Sistem
tratare apa, rezervor si
alimenta localitatile vecine
centralizat
extinderea retelei de
(localitati incluse in sistemul
pentru
distributie din sistemul
centralizat aflate la distante mici,
localitatile
existent de apa din
densitate mare de populatie)
Tritenii de Jos,
localitatea Tritenii de
Tratare si dezinfectare controlata in
Tritenii de Sus,
Jos spre celelalate
fiecare statie de tratare.
Tritenii Hotar si localitati.
Da
Colonia
Clapa
Are sistem de apa
individual.
Lucrarile propuse sunt
de executie statie de
tratare apa potabila,
suplimentarea captarii
si extinderea retelei de
apa.
Padurenii
Are sistem de apa
individual.
Lucrarile propuse sunt
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de executie statie de
tratare apa potabila,
suplimentarea captarii
si extinderea retelei de
apa.
2.
Tritenii de Jos,
Sistem
Tritenii de Sus,
centralizat
Triteni Hotar, Clapa,
Colonia si Padureni
Lucrarile propuse sunt
de suplimentarea
captarii in Tritenii de
Jos si Padureni pentru
a asigura apa pentru
Nu
toate localitatile,
construire statie de
tratare si rezervor apa,
extinderea retelei de
distributie in toate
localitatile din sistemul
existent de apa din
localitatea Tritenii de
Jos.
B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta impotriva
coroziunii, rezistenta
buna la incarcari
dinamice.
2.
PEID
Conductele uzuale sub
800 mm, protectie
buna impotriva
coroziunii, punere in
PEID pentru
opera usoara,
diametre sub
tronsoanele de
800 mm,
conducta usor de
GRP sau
manevrat, preturi mici.
otel pentru
3.
Fonta ductila
Conducte de toate
diametre
diametrele, protectie
mari functie
scazuta impotriva
de fiecare
coroziunii, greu de
situatie in
manevrat, raspunde
parte.
bine la incarcari
dinamice, material
scump
4.
GRP
Conducte de toate
diametrele, material
usor de manevrat si de
pus in opera, protectie
foarte buna impotriva
coroziunii, material
scump.

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Costurile de investitie mai mari.
Sistemul de automatizare si control
permite gestionarea optima a
intregului sistem fiind un singur
operator.
Cantitate suficienta pentru a
alimenta localitatile vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante mici,
densitate mare de populatie).
Tratare si dezinfectare controlata
intr-o singura statie de tratare.

PEID este cea mai buna
optiune avand in vedere costul
scazut si usurinta de punere in
opera.
Otelul are proprietati foarte
bune referitor la rezistenta la
incarcari dinamice si relativ bune la
coroziune, dar e un material care
poate.
fi manevrat cu utilaje speciale;
GRP este foarte bun din punct
de vedere al rezistentei la
coroziune este un material usor
de pus in opera, costul este
intre PEID si fonta ductila.
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Tabel 31 Varianta finala pentru comuna Tritenii de Jos – Faza I
Tritenii de
Jos
Tritenii de
Jos

Tritenii de
Sus
Clapa
Triteni Hotar

Colonia

Colonia

Padureni

Padureni

Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie

Puturi noi forate
Statie de tratare
Construire rezervor nou 250 mc
Extindere retea Dn 110

Retea distributie

Extindere retea Dn 110

Retea distributie
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Retea distributie

Extindere retea Dn 110 Clapa
Extindere retea Dn 110 Triteni Hotar
Puturi noi forate Colonia
Statia de tratare Colonia
Extindere retea Dn 110 Colonia
Puturi noi forate Padureni
Statia de tratare Padureni
Extindere retea Dn 110 Padureni

Pentru aceasta comuna s-au analizat optiunile cu sistem de alimentare cu apa centralizat
pentru intreaga comuna si optiunea de sistem partial centralizat.
S-a ales optiunea 1 cu sistem partial centralizat, adica pentru localitatile Colonia si
Padureni sisteme individuale si sistem centralizat pentru restul localitatilor comunei din motive de
asezare geografica, altitudini, densitatea populatiei si pretul investitiilor.
Tabel 32 Valoare optiune
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
4.391.452
4.391.452
Valoare investitie / capita (Euro)
980,67

Optiunea 2 – respinsa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
4.792.674
4.792.674
Valoare investitie / capita (Euro)
1.070,27

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3 si 7.4

Pagina 38

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
“Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată
in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Tabel 33 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati

Populatie

Optiuni de furnizare a serviciilor

Captare

Conducte
magistrale
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

Tritenii de
Jos

1.375

4 buc

-

1 buc

-

1 buc

Clapa

100

-

-

-

-

-

Colonia

433

Sunt necesare suplimentarea fronturilor
de captare si statii de tratare pentru
urmatoarele localitati: Tritenii de Jos,
Colonia si Padureni. Se suplimenteaza
rezerva de apa din localitatea Tritenii de
Jos cu un rezervor de 250 mc.

1 buc

-

-

-

1 buc

Padureni

1.193

3 buc

-

-

-

1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tritenii de
Sus
Tritenii
Hotar

1.063
314

Extinderea retelei de apa potabila se
realizeaza in localitatile: Tritenii de Jos,
Tritenii de Sus, Colonia, Padureni, Clapa
si Triteni Hotar.

Retea de
distributie
(m)
Extindere
10.000 m
Extindere
14.400 m
Extindere
650 m
Extindere
9.750 m
Extindere
5.950 m
Extindere
15.050 m
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Zona rurala pentru alimentarea cu apa

Comuna Petrestii de Jos
Comuna Petrestii de Jos cuprinde urmatoarele localitati: Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc,
Petrestii de Sus, Deleni, Craiesti, Livada si Plaiuri.
Populatia totala a comunei este de 1.495 locuitori.

Figura 11 Comuna Petrestii de Jos

Tabel 34 Optiuni pentru comuna Petrestii de Jos – Faza I
Nr
Optiunea
Scurta descriere
crt
analizata
A. Sistem de alimentare cu apa

Optiunea
selectata

Justificare

NA

• Costurile de investitie si operare
scazute
• Sistemul de automatizare si
control permite gestionarea optima
a intregului sistem fiind un singur
operator
• Cantitate suficienta pentru a
alimenta
localitatile
vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante
mici,
densitate
mare
de
populatie)
• Tratare
unica,
dezinfectare
controlata.
• Sunt propuse lucrari de extindere
retea de apa deoarece reteaua
existenta este facuta pe fonduri

In comuna Petrestii de Jos exista sisteme
de apa individuale pentru localitatile:
Petrestii de Sus, Deleni, Livada, Craiesti si
Plaiuri. Localitatile Petrestii de Jos si
Petrestii de Mijloc au sistem de apa
centralizat.
1.

De aceea pentru aceasta comuna nu
s-a putut analiza varianta sistemului
centralizat.
Lucrarile propuse sunt de executie statii de
tratare apa potabila si extinderea retelei de
apa.
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proprii ale locuitorilor, nevand
dimensionare
corespunzatoare
(treceri de la diametre mici la mari
si invers pe acelasi tronson), nu
sunt indeplinite conditiile de montaj
corect (adancime de inghet),
partial amplasate pe proprietati
private,
din
materiale
necorespunzatoare.

Tabel 35 Varianta finala pentru comuna Petrestii de Jos – Faza I
Petresti de Sus
Petrestii de Jos
Petrestii de Mijloc
Petrestii de
Jos

Deleni
Craiesti
Livada
Plaiuri

Statie tratare apa
Retele distributie
Statie tratare apa
Retele distributie
Statie tratare apa
Retele distributie
Statie tratare apa
Retele distributie
Statie tratare apa
Retele distributie
Statie tratare apa
Retele distributie

Statie de tratare apa Petrestii de Jos
Extindere retea apa Dn 110 mm
Statie de tratare apa Petrestii de Mijloc
Extindere retea apa Dn 110 mm
Statie de tratare apa Deleni
Extindere retea apa Dn 110 mm
Statie de tratare apa Craiesti
Extindere retea apa Dn 110 mm
Statie de tratare apa Livada
Extindere retea apa Dn 110 mm
Statie de tratare apa Plaiuri
Extindere retea apa Dn 110 mm

Pentru localitatile Petresti de Sus, Petrestii de Jos, Petrestii de Mijloc, Deleni, Craiesti, Livada
si Plaiuri nu a fost analizata a doua optiune deoare acestea au deja sisteme centralizate de
alimentare cu apa.

Tabel 36 Valoare investitie
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare /
(Euro)
20 ani (Euro)
1.170.680
1.170.680
Valoare investitie / capita (Euro)
783.06

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3.
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Tabel 37 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati

Populatie

Petrestii
de Jos

558

Craesti

175

Deleni

218

Livada

174

Petrestii
de Mijloc
Petrestii
de Sus
Plaiuri

132
82
150

Optiuni de furnizare a serviciilor

Localitatile Petrestii de Jos, Craiesti,
Deleni, Livada, Petrestii de Mijloc si
Plaiuri necesita lucrari de extindere a
retelei de apa.
Sunt necesare montarea de statii de
tratare in localitatile: Petrestii de Jos,
Petrestii de Mijloc, Deleni, Craiesti,
Livada si Plaiuri.

Captare

Conducte
aductiune
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

-

-

-

-

1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 buc

Extindere
1950
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Retea de
distributie
(m)
Extindere
3250 m
Extindere
2250 m
Extindere
2430 m
Extindere
2150 m
Extindere
2050 m
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Comuna Ciurila
Comuna Ciurila cuprinde urmatoarele localitati: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu,
Padureni, Filea de Jos si Filea de Sus. Populatia totala a comunei este de 1.054 locuitori.

Figura 12 Comuna Ciurila

Tabel 38 Optiuni pentru comuna Ciurila – Faza I
Nr
Optiunea
Optiunea
Scurta descriere
Justificare
crt
analizata
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa (sistem centralizat versus sisteme independente)
1.
Ciurila, Sutu, Filea de
Sisteme
Costurile de investitie si operare
Sus, Filea de jos
independente
mici.
Au sisteme de apa
Sistemul de automatizare si
individuale. 100% grad de
control permite gestionarea optima
conectare
a intregului sistem fiind un singur
Salicea
operator.
Lucrarile propuse sunt de
Cantitate suficienta pentru a
realizarea captarii, statie
alimenta localitatile vecine
de tratare apa, rezervor si
(localitati incluse in sistemul
realizarea retelei de
centralizat aflate la distante
distributie apa potabila.
mici, densitate mare de
Saliste
populatie)
Lucrarile propuse sunt de
Tratare si dezinfectare controlata
Da
realizarea captarii, statie
in fiecare statie de tratare.
de tratare apa, rezervor si
realizarea retelei de
distributie apa potabila.
Prunis
Lucrarile propuse sunt de
realizarea captarii, statie
de tratare apa, rezervor si
realizarea retelei de
distributie apa potabila.
Padureni
Lucrarile propuse sunt de
realizarea captarii, statie
de tratare apa, rezervor si
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realizarea retelei de
distributie apa potabila.
2.
Filea de Sus, Filea de
Sistem
Jos
centralizat
Au sisteme de apa
individuale.
Ciurila, Salicea, Saliste si
Prunis
Lucrarile propuse sunt de
suplimentarea captarii,
constructie de rezervoare
si statii de tratare in Ciurila
pentru a asigura apa
pentru toate localitatile,
extinderea retelei de
distributie in toate
Nu
localitatile, din sistemul
existent de apa din
localitatatile Ciurila.
Sutu si Padureni
Lucrarile propuse sunt de
suplimentarea captarii,
constructie de rezervoare
si statii de tratare in Sutu
pentru a asigura apa
pentru toate localitatile,
extinderea retelei de
distributie in toate
localitatile, din sistemul
existent de apa din
localitatea Sutu.
B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta impotriva
coroziunii, rezistenta buna
la incarcari dinamice.
2.
PEID
Conductele uzuale sub
800 mm, protectie buna
PEID
impotriva coroziunii,
pentru
punere in opera usoara,
diametre
tronsoanele de conducta
sub 800
usor de manevrat, preturi
mm, GRP
mici.
sau otel
3.
Fonta ductila
Conducte de toate
pentru
diametrele, protectie
diametre
scazuta impotriva
mari functie
coroziunii, greu de
de fiecare
manevrat, raspunde bine
situatie in
la incarcari dinamice,
parte.
material scump
4.
GRP
Conducte de toate
diametrele, material usor
de manevrat si de pus in
opera, protectie foarte
buna impotriva coroziunii,
material scump.

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Costurile de investitie si exploatare
mai mari.
Sistemul de automatizare si control
permite gestionarea optima a
intregului sistem fiind un singur
operator.
Cantitate suficienta pentru a
alimenta localitatile vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante
mici, densitate mare de
populatie).
Tratare si dezinfectare controlata
in statiile de tratare din Ciurila,
Sutu, Filea de Jos si Filea de Sus.

PEID este cea mai buna
optiune avand in vedere costul
scazut si usurinta de punere in
opera.
Otelul are proprietati foarte
bune referitor la rezistenta la
incarcari dinamice si relativ bune
la coroziune, dar e un material
care poate.
fi manevrat cu utilaje speciale;
GRP este foarte bun din punct
de vedere al rezistentei la
coroziune este un material usor
de pus in opera, costul este
intre PEID si fonta ductila.
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Tabel 39 Varianta finala pentru comuna Ciurila – Faza I
Sutu
Padureni

Prunis

Ciurila
Saliste

Salicea
Ciurila
Filea de Jos
Filea de Sus

Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie
-

Puturi noi
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou V = 80 mc
Extindere retea Dn 110
Puturi noi
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou V = 80 mc
Extindere retea Dn 110
Puturi noi
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou V = 80 mc
Extindere retea Dn 110
Puturi noi
Statii de tratare pana la 5 l/s
Construire rezervor nou V = 100 mc
Extindere retea Dn 110
-

Pentru localitatile Ciurila, Sutu, Filea de Jos si Filea de Sus nu s-a facut analiza de optiuni
deoarece in aceste localitati exista retea de apa in sistem centralizat. Pentru celelalte localitati din
comuna s-a analizat optiunea cu sistem de alimentare cu apa individual pentru intreaga comuna si
optiunea de sistem de apa centralizat pentru localitatile Ciurila, Saliste, Salicea, Prunis cu alimentare
din reteaua existenta a localiati Ciurila si sistemul de apa Sutu si Padureni cu alimentare din reteaua
existenta din localitatea Sutu.
S-a ales optiunea 1 cu sistem individual, pentru localitatile Saliste, Salicea, Prunis si
Padureni din motive de asezare geografica, altitudini, densitatea populatiei si pretul investitiilor.
Tabel 40 Valoare optiune
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
1.588.575
1.588.575
Valoare investitie / capita (Euro)
1.507,18

Optiunea 2 – respinsa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
2.255.327
2.255.327
Valoare investitie / capita (Euro)
2.139,78

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3. si 7.4
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Tabel 41 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati

Populatie

Optiuni de furnizare a serviciilor

Captare

Conducte
magistrale
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
tratare
(nr.)

Retea de
distributie
(m)

-

-

-

-

-

Ciurila
Filea de
Jos
Filea de
Sus

142

-

-

184

-

-

145

-

-

Padureni

114

2 buc

-

1 buc

-

1 buc

Prunis

90

2 buc

-

1 buc

-

1 buc

Salicea

199

3 buc

-

1 buc

-

1 buc

Saliste

92

2 buc

-

1 buc

-

1 buc

Sutu

88

-

-

-

-

-

Sunt necesare suplimentarea fronturilor
de captare, statii de tratare, rezervoare de
apa si retele de apa pentru urmatoarele
localitati: Padureni, Prunis, Saliste,
Salicea.
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-
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-

-
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Extindere
3.400 m
Extindere
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-
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Comuna Luna
Comuna Luna cuprinde urmatoarele localitati: Luna, Luncani si Gligoresti. Populatia totala a
comunei este de 4.459 locuitori. Localitatea Luna se afla si in zona de alimentare cu apa Campia
Turzii.

Figura 13 Comuna Luna

Tabel 42 Optiuni pentru comuna Luna – Faza I
Nr
Optiunea
Optiunea
Scurta descriere
Justificare
crt
analizata
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa ( sistem centralizat versus sisteme independente)
1.
Luna
Sisteme
Costurile de investitie si operare mici.
independente
Are sistem de apa
Sistemul de automatizare si control
individual existent care
permite gestionarea optima a
acopera tot necesarul
intregului sistem fiind un singur
localitatii.
operator.
Luncani
Cantitate suficienta pentru a
Are sistem de apa
alimenta localitatile vecine
individual.
(localitati incluse in sistemul
Lucrarile propuse sunt
centralizat aflate la distante mici,
de extinderea retelei
densitate mare de populatie)
Da
de apa potabila in toata
Tratare si dezinfectare controlata in
localitatea.
fiecare statie de tratare.
Gligoresti
Are sistem de apa
individual.
Lucrarile propuse sunt
de suplimentarea
frontului de captare si
realizare statie de
tratare.
2.
Luna
Sisteme
Costurile de investitie mai mari.
centralizat
Are sistem de apa
Sistemul de automatizare si control
Nu
individual existent care
permite gestionarea optima a
acopera tot necesarul
intregului sistem fiind un singur
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localitatii.
Luncani
Are sistem de apa
individual.
Lucrarile propuse sunt
de extinderea retelei
de apa potabila in toata
localitatea.
Gligoresti
Are sistem de apa.
Lucrarile propuse sunt
de construirea
aductiunii pentru
transportul apei
potabile din reteaua de
apa a localitatii
Calarasi.
B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta impotriva
coroziunii, rezistenta
buna la incarcari
dinamice.
2.
PEID
Conductele uzuale sub
800 mm, protectie
buna impotriva
coroziunii, punere in
PEID pentru
opera usoara,
diametre sub
tronsoanele de
800 mm,
conducta usor de
GRP sau
manevrat, preturi mici.
otel pentru
3.
Fonta ductila
Conducte de toate
diametre
diametrele, protectie
mari functie
scazuta impotriva
de fiecare
coroziunii, greu de
situatie in
manevrat, raspunde
parte.
bine la incarcari
dinamice, material
scump
4.
GRP
Conducte de toate
diametrele, material
usor de manevrat si de
pus in opera, protectie
foarte buna impotriva
coroziunii, material
scump.

Master Plan Draft
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operator.
Cantitate suficienta pentru a
alimenta localitatile vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante mici,
densitate mare de populatie).
Tratare si dezinfectare controlata in
statiile de tratare din Luncani si
aductiunea apei tratate din
localitatea Calarasi.

PEID este cea mai buna
optiune avand in vedere costul
scazut si usurinta de punere in
opera.
Otelul are proprietati foarte
bune referitor la rezistenta la
incarcari dinamice si relativ bune la
coroziune, dar e un material care
poate fi manevrat cu utilaje
speciale;
GRP este foarte bun din punct
de vedere al rezistentei la
coroziune este un material usor
de pus in opera, costul este
intre PEID si fonta ductila.

Tabel 43 Varianta finala pentru comuna Luna – Faza I

Luna

Luna
Luncani
Gligoresti

Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa

Extindere retea apa Dn 110 mm
Puturi noi forate
Statie de tratare

Pentru aceasta comuna s-au analizat optiunile cu sistem de alimentare cu apa individual
pentru intreaga comuna si optiunea de sistem de apa partial centralizat.
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S-a ales optiunea 1 cu sistem individual, pentru localitatile Luncani si Gligoresti din motive
de asezare geografica, altitudini, densitatea populatiei si pretul investitiilor. Pentru localitatea Luna nu
sa putut face o analiza de optiuni deoarece in aceasta localitate reteaua existenta de apa potabila
acopera intreg necesarul localitati.

Tabel 44 Valoare optiune
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
446.300
446.300
Valoare investitie / capita (Euro)
232,45

Optiunea 2 – respinsa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
1.128.900
1.128.900
Valoare investitie / capita (Euro)
587,97

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3. si 7.4.
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Tabel 45 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati

Populatie

Luna

2.529

Gligoresti

542

Luncani

1.388

Optiuni de furnizare a serviciilor
In localitatea Luna nu s-au propus
investitii, deoarece reteaua de apa
acopera intreg necesarul localitati iar apa
distribuita este de buna calitate.
Localitatea Gligoresti nu necesita lucrari
pe reteaua de apa, deoarece acoperirea
cu apa este de 100%, in schimb se
evidentiaza necesitatea construirii a 2
puturi si o statie de tratare.
Localitatea Luncani necesita extinderea
retelei de apa pana la acoperirea de
100% a intregii localitati.

Captare

Conducte
magistrale
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

Retea de
distributie
(m)

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Extindere
5.300 m
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Comuna Ploscos
Comuna Ploscos cuprinde urmatoarele localitati: Ploscos, Valea Florilor, Crairat si Lodobas.
Populatia totala a comunei este de 674 locuitori.

Figura 14 Comuna Ploscos

Tabel 46 Optiuni pentru comuna Ploscos – Faza I
Nr
Optiunea
Optiunea
Scurta descriere
Justificare
crt
analizata
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa (sistem centralizat versus sisteme independente)
1.
Ploscos
Sisteme
Costurile de investitie mai mari.
independente
Are sistem de apa
Sistemul de automatizare si control
individual.
permite gestionarea optima a
Lucrarile propuse sunt
intregului sistem fiind un singur
de suplimentarea
operator.
captarii, realizare
Cantitate suficienta pentru a
rezervor apa, tratarea
alimenta localitatile vecine
apei si extinderea
(localitati incluse in sistemul
retelei de apa potabila
centralizat aflate la distante mici,
in toata localitatea.
densitate mare de populatie)
Crairat
Tratare si dezinfectare controlata in
Are sistem de apa
fiecare statie de tratare.
individual.
Nu
Lucrarile propuse sunt
de suplimentarea
captarii, realizare
rezervor apa, tratarea
apei si extinderea
retelei de apa potabila
in toata localitatea.
Valea Florilor
Are sistem de apa
individual.
Lucrarile propuse sunt
de suplimentarea
captarii, realizare
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2.

Sistem
centralizat

rezervor apa, tratarea
apei si extinderea
retelei de apa potabila
in toata localitatea.
Ploscos, Crairat,
Valea Florilor
Au sisteme de apa
individuale.
Lucrarile propuse sunt
de suplimentarea
frontului de captare si
statie de tratare noua
in Crairat si extinderea
retelei de apa potabila
in toate localitatile.

Da

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Costurile de investitie si operare mici.
Sistemul de automatizare si control
permite gestionarea optima a
intregului sistem fiind un singur
operator.
Cantitate suficienta pentru a
alimenta localitatile vecine
(localitati incluse in sistemul
centralizat aflate la distante mici,
densitate mare de populatie).
Tratare si dezinfectare controlata in
statia de tratare din Crairat si
distributia apei in celelalte localitati.

B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
1.
Otel
Conducte de toate
diametrele, protectie
scazuta impotriva
coroziunii, rezistenta
buna la incarcari
dinamice.
2.
PEID
Conductele uzuale sub
800 mm, protectie
PEID este cea mai buna
buna impotriva
optiune avand in vedere costul
coroziunii, punere in
scazut si usurinta de punere in
PEID pentru
opera usoara,
opera.
diametre sub
tronsoanele de
Otelul are proprietati foarte
800 mm,
conducta usor de
bune referitor la rezistenta la
GRP sau
manevrat, preturi mici.
incarcari dinamice si relativ bune la
otel pentru
coroziune, dar e un material care
3.
Fonta ductila
Conducte de toate
diametre
poate fi manevrat cu utilaje
diametrele, protectie
mari functie
speciale;
scazuta impotriva
de fiecare
GRP este foarte bun din punct
coroziunii, greu de
situatie in
de vedere al rezistentei la
manevrat, raspunde
parte.
coroziune este un material usor
bine la incarcari
de pus in opera, costul este
dinamice, material
intre PEID si fonta ductila.
scump
4.
GRP
Conducte de toate
diametrele, material
usor de manevrat si de
pus in opera, protectie
foarte buna impotriva
coroziunii, material
scump.

Tabel 47 Varianta finala pentru comuna Ploscos – Faza I
Lodobas
Ploscos
Ploscos

Crairat
Valea
Florilor

Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa
Aductiuni apa
Retea distributie

Extindere retea Dn 110 mm

Puturi noi
Statie tratare
Rezervor apa 150 mc
Extindere retea apa Dn 110 mm

Retea distributie

Extindere retea Dn 110 mm
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Pentru aceasta comuna s-au analizat optiunile cu sistem de alimentare cu apa centralizat si
optiunea de sistem individual.
S-a ales optiunea 2 cu sistem centralizat, adica sistem centralizat pentru localitatile
Ploscos, Crairat si Valea Florilor, cu realizarea captari de apa, rezervor si statie de tratare in
localitatea Crairat si distributia apei spre toate localitatile.
Tabel 48 Valoare optiune
Optiunea 1 – respinsa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
860,375
860.375
Valoare investitie / capita (Euro)
1.367,84

Optiunea 2 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
940.690
940.690
Valoare investitie / capita (Euro)
1.495,53

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3 si 7.4.
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Tabel 49 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati

Populatie

Ploscos

314

Crairat

90

Lobodos

45

Valea
Florilor

225

Optiuni de furnizare a serviciilor
• Pentru Localitatile Ploscos, Crairat si
Valea Florilor se propune realizarea
unui singur front de captare in
localitatea
Crairat
unde
se
amplaseaza si statia de tratare si
rezervorul de inmagazinare a apei
potabile.
• Se propune extinderea retelei de apa
in localitatile Ploscos, Crairat, Valea
Florilor.

Captare

Conducte
magistrale
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

-

-

-

-

-

5 buc

-

1 buc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Comuna Ceanu Mare
Comuna Ceanu Mare cuprinde urmatoarele localitati: Ceanu Mare, Iacobeni, Valea lui Cati,
Boldut, Boian, Hodai Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate, Ciurgau, Starcu si Mortesti. Populatia
totala a comunei este de 3.663 locuitori. Localitatile Ceanu Mare (918 locuitori), Iocobeni (644
locuitori) si Boldut (670 locuitori) nu intra in aria de operare a CAA.

Figura 15 Comuna Ceanu Mare

Tabel 50 Optiuni pentru comuna Ceanu Mare – Faza I
Nr
crt

Optiunea
analizata

1.

Sisteme
independente
pentru
localitatile
Valea lui Cati,
Dosul Napului
si Fanate.
Sistem
centralizat
pentru
localitatile
Boian si Hodai
Boian.
Sistem
centralizat
pentru
localitatile
Strucut si
Ciurgau.

Optiunea
Justificare
selectata
A. Sistem de alimentare cu apa (sistem centralizat versus sisteme
independente)
Valea lui Cati
Costurile de investitie si
Lucrarile propuse
operare mai mari.
Sistemul de automatizare
sunt de realizarea
si control permite
captari de apa
gestionarea optima a
subterane, statie
intregului sistem fiind un
de tratare,
singur operator pentru
rezervor de
localitatile unde se fac
stocare apa si
investitii.
retea de
Cantitate suficienta
distributie.
Dosul Napului
pentru a alimenta
Nu
localitatile vecine
Lucrarile propuse
(localitati incluse in
sunt de realizarea
sistemul centralizat
captari de apa
aflate la distante mici,
subterane, statie
densitate mare de
de tratare,
populatie)
rezervor de
Tratare si dezinfectare
stocare apa si
controlata in fiecare statie
retea de
de tratare.
distributie.
Fanate
Lucrarile propuse
sunt de realizarea
Scurta descriere

Pagina 55

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

2.

Sistem
centralizat

captari de apa
subterane, statie
de tratare,
rezervor de
stocare apa si
retea de
distributie.
Boian si Hodai
Boian
Lucrarile propuse
sunt de realizarea
captari de apa
subterane, statie
de tratare,
rezervor de
stocare apa,
statie de pompare
in localitatea
Hodai Boian si
retele de
distributie pentru
ambele localitati.
Strucut si
Ciurgau
Lucrarile propuse
sunt de realizarea
captarii de apa
subterana, statie
de tratare,
rezervor de
stocare apa, in
localitatea Strucut
si retele de
distributie pentru
ambele localitati.
Boian si Hodai
Boian
Lucrarile propuse
sunt de realizarea
captarii de apa
subterana, statie
de tratare,
rezervor de
stocare apa,
statie de pompare
in localitatea
Hodai Boian si
retele de
distributie pentru
ambele localitati.
Strucut, Valea lui
Cati, Dosul
Napului, Fanate
si Ciurgau
Lucrarile propuse
sunt de realizarea
captarii de apa
subterana, statie
de tratare,
rezervor de

Da

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Costurile de investitie mai
mici.
Sistemul de automatizare
si control permite
gestionarea optima a
intregului sistem fiind un
singur operator in
localitatile unde se fac
investitii.
Cantitate suficienta
pentru a alimenta
localitatile vecine
(localitati incluse in
sistemul centralizat
aflate la distante mici,
densitate mare de
populatie).
Tratare si dezinfectare
controlata in doua statii de
tratare.
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1.

Otel

2.

PEID

3.

Fonta ductila

4.

GRP
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stocare apa,
statie de pompare
in localitatea
Strucut si retele
de distributie
pentru toate
localitatile.
B. Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni
Conducte de
toate
diametrele,
protectie
scazuta impotriva
coroziunii,
rezistenta buna la
incarcari
dinamice.
Conductele
PEID este cea mai buna
uzuale sub 800
optiune avand in vedere
mm, protectie
costul
buna impotriva
scazut si usurinta de
coroziunii, punere
punere in opera.
in opera usoara,
PEID
Otelul are proprietati
tronsoanele de
pentru
foarte
conducta usor de
bune referitor la rezistenta
diametre
manevrat, preturi
la
sub 800
mici.
incarcari dinamice si
mm, GRP
Conducte de
relativ bune la coroziune,
sau otel
toate
dar e un material care
pentru
diametrele,
poate fi manevrat cu
diametre
protectie
mari functie utilaje speciale;
scazuta impotriva
GRP este foarte bun din
de fiecare
coroziunii, greu
punct
situatie in
de
de vedere al rezistentei la
parte.
manevrat,
coroziune este un
raspunde bine la
material usor
incarcari
de pus in opera, costul
dinamice, material
este
scump
intre PEID si fonta ductila.
Conducte de
toate
diametrele,
material usor de
manevrat si de
pus in opera,
protectie foarte
buna impotriva
coroziunii,
material scump.
Tabel 51 Varianta finala pentru comuna Ceanu Mare – Faza I

Hodai Boian
Ceanu Mare
Strucut

Captare apa
Statie tratare apa
Stocare apa
Statie pompare apa
Retea distributie
Captare apa
Statie tratare apa

Puturi noi
Statie tratare
Rezervor apa 150 mc
Statie pompare apa
Extindere retea apa Dn 110
Puturi noi
Statie tratare
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Valea lui Cati
Boian
Dosul Napului
Fanate
Ciurgau

Stocare apa
Statie pompare apa
Retea distributie
Retea distributie
Retea distributie
Retele distributie
Retele distributie
Retele distributie

Master Plan Draft
Aprilie 2014

Rezervor apa 150 mc
Statie pompare apa
Extindere retea apa Dn 110
Extindere retea apa Dn 110
Extindere retea apa Dn 110
Extindere retea apa Dn 110
Extindere retea apa Dn 110
Extindere retea apa Dn 110

Pentru aceasta aglomerare s-au analizat optiunile cu sistem de alimentare cu apa partial
centralizat pentru localitatile din comuna si optiunea de sistem de apa centralizat.
S-a ales optiunea 2 cu sistem centralizat, pentru localitatile Boian-Hodai Boian; StrucutValea lui Cati-Dosul Napului-Fanate-Ciurgau din motive de asezare geografica, altitudini, densitatea
populatiei si pretul investitiilor.
Tabel 52 Valoare optiune
Optiunea 1 – respinsa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
3.114.460
3.114.460
Valoare investitie / capita (Euro)
850,25

Optiunea 2 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
3.210.900
3.210.900
Valoare investitie / capita (Euro)
876,58

Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3. si 7.4.
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Tabel 53 Optiune aleasa
Zone
rurale si
localitati
Ceanu
Mare
Iacobeni
Valea lui
Cati
Boldut
Boian

Populatie

Optiuni de furnizare a serviciilor

918
644
108
670

Infrastructura de apa din Ceanu Mare,
Iacobeni si Boldut sunt in explotare la alt
operator. Pentru acestea nu s-au propus
investitii.

668

Hodai
Boian

167

Strucut

174

Dosul
Napului

131

Fanate

119

Ciurgau

64

Lucrarile propuse:
• Pentru Hodai Boian si Strucut s-au
propus cate 3 puturi, un rezervor, o
statie pompare, o statie de tratare si
extinderi retele apa,
• Pentru Valea lui Cati, Boian, Dosul
Napului, Fanate si Ciurgau se propun
extinderi de retele de apa

Captare

Conducte
magistrale
(m)

Stocare
3
(m )

Statii de
pompare
(nr.)

Statii de
tratare
(nr.)

Retea de
distributie
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

1

1

3

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Extindere
4.050 m
Extindere
9.850 m
Extindere
3.050 m
Extindere
4.650 m
Extindere
6.200 m
Extindere
5.800 m
Extindere
2.870 m
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Optiuni propuse pentru serviciile de apa uzata

5.4.2.1

Gruparea/Clusterul pentru apa uzata Turda-Campia Turzii

Gruparea pentru apa uzata cuprinde urmatoarele municipii, orase si sate: Turda, Campia
Turzii, Luna, Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti, Sandulesti, Copaceni, Viisoara, Urca, Calarasi, Calarasi
Gara, Bogata.
Dupa finalizarea reabilitarii in cadrul POS Mediu I, statia de epurare ape uzate (SEAU)
Campia Turzii va avea 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 modernizarea liniei de uscarea namolului.
Tabel 54 Optiuni: Gruparea Turda- Campia Turzii
Localitate

Populatie
(2010)

Populatie
echivalenta

Turda

46.160

55.392

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Campia Turzii

22.157

26.588

Statie de epurare si retea existente,
aflate in reabilitare partiala in cadrul
proiectului POS Mediu

Luna

2.529

2.782

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Mihai Viteazu

4.121

4.533

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Cheia

530

530

Nu exista
menajera.

retea

de

canalizare

Cornesti

714

714

Nu exista
menajera.

retea

de

canalizare

Sandulesti

715

715

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Copaceni

1.268

1.268

Nu exista
menajera.

Viisoara

4.267

4.694

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Urca

1.018

1.018

Calarasi

943

943

Calarasi Gara

331

331

1.112

1.112

Bogata

Observatii

retea

de

canalizare

Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii
Nu exista retea de canalizare
menajera.
Nu exista retea de canalizare
menajera.
Retea existenta racordata la SEAU
Campia Turzii

Populatia echivalenta totala este de 100.620 l.e.
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Figura 16 Gruparea Turda-Campia Turzii

5.4.2.1.1

Optiuni: Gruparea pentru apa uzata Turda-Campia Turzii

Tabel 55 Optiuni: Gruparea Turda-Campia Turzii pentru apa uzata
Campia Turzii
Statie de epurare
In prezent statia de epurare din Campia Turzii este reabilitata prin programul POS Mediu I, include si
treapta tertiara.
Este propusa executarea unei trepte de tratare a namolului care sa asigure continutul de substanta
uscata de 35%.
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare/cluster, este
necesara extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
- mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
- reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
- imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 7.050 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Lungimea totala a retelei de canalizare reabilitata a fost estimata la 5.950 m
Turda
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
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- mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
- reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
- imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 25.850 m. Pe traseul extinderii
retelei de canalizare sunt necesare 5 statii de pompare care vor avea o refulare totala de 700 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Majoritatea retelei de apa uzata din Turda a fost construita intre 1912 si 2011. Reteaua a fost
construita folosind materiale diverse de la fonta, beton la PVC. Analizele debitelor catre statia de
epurare arata ca exista infiltratii substantiale in retea, indicand ca e probabil ca multe dintre imbinarile
conductelor sa fie defecte.
Prin urmare, se considera ca reteaua va avea nevoie de anumite forme de reabilitare. In plus, se
propune extinderea retelei de apa uzata existenta si vor fi necesare reabilitarari/inlocuiri pentru a veni
in sprijinul necesitatii de extindere a retelei.
Propunerile de reabilitare a retelei de canalizare au urmatoarele efecte pozitive:
- propunerile sunt eficiente pentru urmatoarele motive:
permit extinderea sistemului existent pentu racordarea unor noi consumatori,
sporind veniturile operatorului regional
reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere pentru operatorul regional,
permitand operatorului sa se concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati.
prin reabilitarea retelei se asigura imbunatatirea capacitatii de realizare a reparatiilor
curente asupra retelei;
infiltratiile in reteaua de canalizare vor fi reduse, reducand costurile de pompare si tratare;
- reduc riscurile asupra mediului si sanatatii umane,
reabilitarea va reduce exfiltratiile din retea, care pot contamina sursele de apa subterana
si de suprafata;
reducerea infiltratiilor in retaua de canalizare poate contribui la reducerea dilutiei din
efluent, imbunatatind eficienta procesului de tratare si calitatea efluentului final.
Lungimea totala a retelei de canalizare propusa pentru reabilitare a fost estimata la 24.900 m.
Luna
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul
urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 9.800 m. Pe traseul extinderii
retelei de canalizare sunt necesare 6 statii de pompare, care vor avea o refulare totala de 800 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera din Luna este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari.
Mihai Viteazu
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul
urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 1.200 m.
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Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera existenta este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari.
Copaceni
Exista retea de canalizare manajera si statie de epurare in executie pentru toata localitatea.
Sandulesti
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul
urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 5.400 m. Pe traseul extinderii
retelei de canalizare sunt necesare 10 statii de pompare, care vor avea o refulare totala de 1.700 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera existenta este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari.
Viisoara
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 3.850 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de retele.
Urca
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este necesara
extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul
urban
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 7.600 m. Pe traseul extinderii
retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare, care vor avea o refulare totala de 500 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera existenta este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari.
Calarasi Gara
Proiecte de extindere a retelei
Este necesara introducerea retelei de apa uzata in localitate, motiv pentru care au fost propuse
extinderi ale retelei cu dirijarea apei uzate spre SE din Campia Turzii.
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Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
-

mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
reduce riscul asupra sanatatii umane, prin colectarea si tratarea
corespunzatoare a apelor uzate;
imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.

Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 500 m. Pe traseul extinderii retelei
de canalizare sunt necesare 5 statii de pompare, care vor avea o refulare totala de 5.400 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
In localitate nu exista retea de canalizare existenta.

Tabel 56 Optiune pentru gruparea Turda-Campia Turzii – Faza I
Obtiune

Identificarea
optiunilor

Justificare pentru selectare
Avantaje

Optiunea
Selectata

Dezavantaje

Aglomerarea Turda-CopaceniSandulesti-Mihai Viteazu
Sistemul existent de canalizare
menajera din Turda, Sandulesti si
Mihai Viteazu este comun.
In Copaceni se executa acum retea si
statie de epurare din alte fonduri.
De aceea pentru aceasta
aglomerare nu s-a putut analiza
varianta sistemelor independente.
Lucrarile propuse sunt de extinderea
retelei de canalizare pe strazile noi
construite in Turda, Sandulesti si
Mihai Viteazu, statii noi de pompare,
reabilitari retele de canalizare.
Gruparea
TurdaCampia
Turzii cu o
statie de
epurare unica

Aglomerarea Campia TurziiViisoara-Urca-Luna
Sistemul existent de canalizare
menajera din Campia Turzii, Viisoara,
Urca si Luna este comun.
De aceea pentru aceasta
aglomerare nu s-a putut analiza
varianta sistemelor independente.

Colectoare existente
ce pot prelua apele
uzate colectate din
noile retele de
canalizare construite.
Capacitate suficienta
a statiei de epurare
Campia Turzii si cost
de exploatare pentru
o singura statie de
epurare.

retinuta

Lucrarile noi propuse sunt de
extinderea retelei de canalizare pe
strazile noi construite in Campia
Turzii, Luna, Urca si Viisoara, statii
noi de pompare; reabilitari retele de
canalizare in Campia Turzii si tratarea
termica a namolului din SE Campia
Turzii.
Calarasi Gara
Lucrarile propuse sunt de realizarea
retelei de apa uzata in localitate, cu
dirijarea apei uzate spre SE din
Campia Turzii.
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Tabel 57 Varianta finala pentru gruparea Turda – Faza I
Statie de pompare

Turda

Retea apa uzata

Turda
Mihai
Viteazu
Copaceni
Sandulesti

Campia
Turzii
Viisoara

Campia
Turzii

Luna

Retea apa uzata

Extindere retea canalizare Dn 250 Mihai Viteazu

Statie de pompare

Statii de pompare apa uzata
Extindere retea canalizare Dn 250
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Tratare termica a namolului pentru marirea
procentajului de substanta uscata
Extindere retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
Extindere retea canalizare Dn 250 Viisoara
Statii de pompare ape uzate Luna
Extindere retea canalizare Dn 250 Luna
Conducta refulare statii de pompare Dn 90 Luna
Statii de pompare apa uzata
Extindere retea canalizare Dn 250
Conducta refulare statii de pompare Dn 90
Statii de pompare ape uzate
Extindere retea canalizare Dn 315
Conducta refulare statii de pompare Dn 90

Retea apa uzata
Statie de epurare
Retea apa uzata
Retea apa uzata
Statie de pompare
Retea apa uzata
Statie de pompare

Urca

Calarasi

Calarasi
Gara

Statii de pompare apa uzata
Extindere retea canalizare Dn 250
Extindre retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 250
Reabilitare retea canalizare Dn 300
Reabilitare retea canalizare Dn 400
Conducta refulare statii de pompare Dn 90

Retea apa uzata
Statie de pompare
Retea apa uzata

Pentru localitatile Turda, Sandulesti, Copaceni, Mihai Viteazu, Campia Turzii, Viisoara, Urca,
Calarasi Gara si Luna nu a fost analizata a doua optiune deoare acestea formeaza deja sisteme
centralizate de canalizare menajera.
Pentru localitatile Cheia, Cornesti, Bogata si Calarasi nu au fost propuse investitii pentru
etapa 2014-2020 datorita numarului scazut de locuitori, a investitiei mare pe cap de locuitor precum si
adatorita configuratiei terenului.
Tabel 58 Valoare optiune
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
19.125.900
19.125.900
Valoare investitie / capita (Euro)
196,52
Pentru detalierea valorilor se pot consulta Anexele 7.3.
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Tabel 59 Optiune aleasa
Gruparea
TurdaCampia
Turzii
Turda
Mihai
Viteazu
Copaceni
Sandulesti

Populatie

Optiuni de furnizare a
serviciilor

55.392

4.533
1.268
715

S-au propus urmatoarele
lucrari:
• modernizarea statiei de
epurare din Campia Turzii
(110.000 l.e.)
• extinderi si reabilitari retele
in Turda si Campia Turzii.
• Extinderi retele in M.
Viteazu, Sandulesti,
Viisoara, Urca si Luna
• statii de pompare apa
uzata si refulari aferente
pentru Turda, Sandulesti,
Urca si Luna

Statii
pompare
apa uzata

Conducte
refulare

5

700 m

-

-

-

-

10

1.700 m

-

-

-

-

2

500 m

Campia
Turzii

26.588

Viisoara

4.694

Urca

1.018

Luna

2.782

6

800 m

331

5

5.400

Calarasi
Gara

Retele
Extindere
25.850 m
Reabilitare
24.900 m
Extindere
1.200 m
Extindere
5.400 m
Extindere
7.050 m
Reabilitare
5.950 m
Extindere
3.850 m
Extindere
7.600 m
Extindere
9.800 m
Extindere
500 m

Statii de
epurare

-

Modernizare
1 buc
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Gruparea pentru apa uzata Tritenii de Jos

Aglomerarea pentru apa uzata cuprinde urmatoarele localitati: Tritenii de Jos, Tritenii de Sus,
Colonia si Padureni. Populatia echivalenta totala este de 4.064.

Tabel 60 Optiuni: Gruparea Tritenii de Jos
Localitate

Populatie
2010

Populatie
echivalenta

Tritenii de Jos

1.375

1.375

Retea existenta racordata la SEAU Tritenii
de Jos

Tritenii de Sus

1.063

1.063

Retea existenta racordata la SEAU Tritenii
de Jos

433

433

Retea existenta racordata la SEAU Colonia

1.193

1.193

Colonia
Padureni

Observatii

Retea existenta
Padureni

racordata

la

SEAU

Figura 17 Aglomerarea Tritenii de Jos

5.4.2.2.1

Optiuni: Gruparea pentru apa uzata Tritenii de Jos
Tabel 61 Optiuni: Gruparea Tritenii de Jos pentru apa uzata

Tritenii de Jos
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este
necesara extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
- mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
- reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
- imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
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Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 1.250 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de
retele.
Tritenii de Sus
Proiecte de extindere a retelei
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv 100% conectivitate pentru grupare, este
necesara extinderea retelei.
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive:
- mareste veniturile operatorului regional, ceea ce imbunatateste viabilitatea
- reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea de apa tratata in mediul urban
- imbunatateste raportul de conectivitate pentru aglomerare.
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 4.500 m.
Proiecte de reabilitare a retelei
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de
retele.

Tabel 62 Optiune pentru gruparea Tritenii de Jos – Faza I
Obtiune

Identificarea
optiunilor

Gruparea
Tritenii de Jos
cu dirijarea
canalizarii
spre statiile de
epurare
existente in
Tritenii de Jos,
Colonia si
Padureni.

Aglomerarea Tritenii de Jos
Sistemul existent de canalizare
menajera din Tritenii de Jos si Tritenii
de Sus este comun.
De aceea pentru aceste localitati nu
s-a putut analiza varianta sistemelor
independente.
Lucrarile propuse sunt de
extindere a retelei de canalizare.
Colonia
Nu se fac investitii in aceasta etapa in
localitate.
Padureni
Nu se fac investitii in aceasta etapa in
localitate.

Justificare pentru selectare
Avantaje

Optiunea
Selectata

Dezavantaje

Colectoare existente
ce pot prelua apele
uzate colectate din
noile retele de
canalizare
construite.
Capacitate suficienta
a statiilor de
epurare.

retinuta

Tabel 63 Varianta finala pentru gruparea Tritenii de Jos – Faza I
Tritenii de
Sus

Tritenii de Jos
Tritenii de Sus

Retea apa uzata
Retea apa uzata

Extindere retea canalizare Dn 250 Tritenii de Jos
Extindere retea canalizare Dn 315 Tritenii de Sus

Pentru localitatile Colonia, Padureni, Triteni Hotar si Clapa nu au fost propise investitii in
cadrul etapei 2014-2020 datorita numarului mic de locauitori, investitie mari pe cap de locuitor si
datorita configuratiei terenului.
Tabel 64 Valoare optiune
Optiunea 1 – aleasa
Valoare investitie
Valoare operare / 20
(Euro)
ani (Euro)
967.750
967.750
Valoare investitie / capita (Euro)
396,94
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Pentru detaliile valorilor se va analiza anexele 7.3.
Tabel 65 Optiune aleasa
Gruparea
Tritenii
de Jos
Tritenii de
Jos
Tritenii de
Sus

5.5

Populatie
1.375
1.063

Optiuni de
furnizare a
serviciilor
S-au propus doar
extinderi in ambele
localitati.

Statii
pompare
apa uzata

Conducte
refulare

Statii
de
epurare

-

-

Extindere 1.250 m

-

-

-

Extindere 4.500 m

-

Retele

Concluzii

In Sectiunea 5.4. au fost prezentate optiunile pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apa si
de canalizare pentru regiunea Turda-Campia Turzii, variantele alese sunt dupa cum urmeaza:


Sisteme zonale de alimentare cu apa:
1. Sistemul zonal Turda: cuprinde municipiul Turda si localitatile: Mihai Viteazu, Bogata,
Sandulesti, Copaceni, Cheia;
2. Sistemul zonal Campia Turzii: cuprinde municipiul Campia Turzii si urmatoarele localitati:
Viisoara; Urca; Calarasi; Calarasi Gara;
3. Zona pentru alimentarea cu apa Cornesti, care cuprinde doar localitatea Cornesti;
4. Zona de alimentare cu apa Triteni care cuprinde localitatile: Titenii de Jos, Tritenii de Sus,
Triteni Hotar si Clapa.
5. Zone rurale pentru alimentarea cu apa:
Comuna Petrestii de Jos, care cuprinde urmatoarele localitati: Petrestii de Jos, Petrestii de
Mijloc, Petrestii de Sus, Deleni, Craiesti, Livada si Plaiuri;
Comuna Tritenii de Jos, care cuprinde urmatoarele localitati: Padureni, Colonia,
Comuna Ciurila, care cuprinde urmatoarele localitati: Ciurila, Salicea, Saliste, Prunis, Sutu,
Padureni, Filea de Jos si Filea de Sus;
Comuna Luna, care cuprinde urmatoarele localitati: Luna, Luncani si Gligoresti;
Comuna Ploscos, care cuprinde urmatoarele localitati: Ploscos, Valea Florilor, Crairat si
Lodobas;
Comuna Ceanu Mare, care cuprinde urmatoarele localitati:Valea lui Cati, Boian, Hodai
Boian, Strucut, Dosul Napului, Fanate, Ciurgau.



Grupari/Clustere pentru apa uzata:
1. Gruparea/Clusterul pentru apa uzata Turda-Campia Turzii, care cuprinde urmatoarele
municipii si sate: Turda, Campia Turzii, Luna, Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti, Sandulesti,
Copaceni, Viisoara, Urca, Calarasi, Calarasi Gara, Bogata.
2. Gruparea pentru apa uzata Tritenii de Jos, care cuprinde urmatoarele localitati: Tritenii de
Jos, Tritenii de Sus, Colonia si Padureni.
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STRATEGIA LA NIVEL DE JUDET
Obiectivele nationale

Romania este Stat Membru al Uniunii Europene din ianuarie 2007. Prin urmare, o parte dintre
standardele europene au fost deja transpuse in legislatia romanesca. Altele sunt pe cale de a fi
transpuse si vor fi puse in aplicare in urmatorii ani avand in vedere perioadele de tranzitie stabilite
pentru conformarea la Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane si Directiva
98/83/CE privind calitatea apei potabile.
Ministerul Mediului si Padurilor (MMP), actual Minister al Mediului si Schimbarilor Climatice
(MMSC), este responsabil pentru implementarea politicii nationale de dezvoltare durabila si protectia
mediului, si indeplineste de asemenea rolul de unitate de management pentru POS Mediu.
Implementarea programului este responsabilitatea Autoritatii de Management pentru
POS Mediu (AM), reprezentata de Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale
din cadrul MMP/MMSC. In vederea sprijinirii AM in implementarea eficienta a acestui program, au fost
desemnate (8) Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca directii distincte ale
MMSC la nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare.
Agentiile de Protectia Mediului (APM), care exista in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti,
sunt responsabile pentru aplicarea, monitorizarea si controlul respectarii legislatiei de protectia
mediului.
In urma negocierilor cu Comisia Europeana pentru Capitolul 22 – Protectia mediului
inconjurator, Romania are anumite obligatii care presupun investitii substantiale in sectorul de apa si
apa uzata care trebuie aplicate intr-o perioada relativ scurta de timp. In concordanta cu Tratatul de
Aderare, Romaniei i s-a acordat o perioada de tranzitie pentru a fi in concordanta cu acquis-ul pentru
calitatea apei potabile si pentru colectarea apei uzate in spatiul urban, tratarea si evacuarea apelor
uzate, asa cum este mentionat mai sus.
Mai mult, in urma negocierilor pentru aderare, intreg teritoriul Romaniei a fost declarat ca
zona de risc, intelegand prin aceasta ca toate aglomerarile urbane cu o populatie echivalenta mai
mare de 10.000, trebuie sa aiba statii de tratare a apei uzate care pot asigura tratament avansat
(eliminarea fosforului si azotului).
Termenele limita a fi in concordanta cu standardele europene si obiectivele specifice ale
Tratatului de aderare sunt disponibile in Planul de Aplicare – Capitolul 22 – Protectia mediului
inconjurator.
Romania si-a luat obligatia in fata Comisiei Europene (CE) sa indeplinesca 4 obiective
principale in punerea in aplicare a Directivei Europene pentru apa uzata din mediul urban:
91/271/CEE. Scopul acestei directive este protectia mediului impotriva efectelor adverse cauzate de
apele uzate din mediul urban si de apele uzate industriale.
Directiva 91/271/CEE a fost complet transpusa in legislatia romaneasca de HG 188/2002
pentru a aproba normele in ceea ce priveste evacuarea apei uzate in mediul acvatic, modificata si
completata de OG 352/2005.
In procesul de realizare a acestor obiective, Romania ar trebui de asemenea sa isi duca la
indeplinire si obligatiile incluse in Conventia semnata la Bucuresti cu privire la tratarea apei uzate din
mediul urban.
Cele 4 obiective principale, pentru a fi in concordanta cu Directiva CE 91/271 sunt:

Tabel 1 Obiectivele pentru Directiva CE 91/271
Obiectiv 1:

Pana la 31/12/2013 Romania trebuie sa asigure retele de canalizare
pentru comunitatile cu o populatie echivalenta mai mare de 10.000
locuitori
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Obiectiv 2:

Pana la 31/12/2015 Romania trebuie sa aiba statii de tratarea apei uzate
din mediul urban pentru a corespunde normelor pentru comunitati cu o
populatie echivalenta mai mare de 10.000 locuitori

Obiectiv 3:

Pana la 31/12/2015 Romania trebuie sa asigure retele de canalizare
pentru comunitatile cu o populatie echivalenta mai mare de 2.000
locuitori

Obiectiv 4:

Pana la 31/12/2018 Romania trebuie sa aiba statii de tratarea apei uzate
din mediul urban pentru a corespunde normelor pentru comunitati cu o
populatie echivalenta mai mare de 2.000 locuitori

Pornind de la aceste obiective, Romania a pregatit si adoptat Planul National de Aplicare a
Directivei 91/271/CEE, iar concordanta cu aceasta include obiective imediate pentru fiecare judet.
Romania si-a luat de asemenea angajamentul fata de CE sa realizeze obiective privind
aplicarea Directivei CE 98/83/CE in ceea ce priveste calitatea apei folosita pentru consum. Aceasta
directiva 98/83/EC a fost transpusa in legislatia romaneasca. Pana la 31 Decembrie 2015 Romania
trebuie sa initieze si sa aplice toate masurile necesare astfel incat sa asigure alimentarea cu apa
potabila in concordanta cu prevederile Directivei, intelegand prin aceasta ca se stabileste cererea de
apa potabila, se inspecteaza sistemele de alimentare cu apa, se urmareste si se monitorizeaza
calitatea apei potabile, se disemineaza infomatia si se raporteaza. Aceste obiective principale au fost
subliniate in „Planul National de Implementare a Directivei CE 98/83/CE” privind calitatea apei
destinata consumului uman.
In esenta, Planul National de Implementare recunoste marimea si complexitatea adecvata in
ceea ce priveste calitatea apei, si impune ca Planurile de Conformare sa fie pregatite pentru fiecare
furnizor de servicii sau autoritate locala, (Articolul 13 (1) din legea 458/2002 care presupune ca
planurile de concordanta sa fie pregatite de producator/ furnizor). Aceste planuri de conformare
trebuie sa fie centralizate si aprobate de Ministerul de Interne si al Reformei Administrative (MIRA).
Obiectivele majore la nivel national conform cu directiva 98/83/CE sunt:
Tabel 2 Obiectivele pentru Directiva 98/83/CE
Obiectiv 1

Pana la 31 decembrie 2010 Romania trebuie sa raspunda in concordanta cu
Directiva 98/83/CE pentru oxizi, amoniac, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier,
metale grele, pesticide, mangan pentru localitatile cu mai mult 100.000 de
locuitori.

Obiectiv 2

Pana la 31 decembrie 2010 Romania trebuie sa raspunda in concordanta cu
Directiva 98/83/CE pentru oxizi si turbiditate pentru localitatile cu o populatie
intre 10.000 si 100.000 de locuitori

Obiectiv 3:

Pana la 31 decembrie 2010 Romania trebuie sa raspunda in concordanta cu
Directiva 98/83/CE pentru oxizi si mangan, pentru localitatile cu mai putin de
10.000 de locuitori

Obiectiv 4

Pana la 31 decembrie 2015 Romania trebuie sa raspunda in concordanta cu
Directiva 98/83/CE pentru amoniac, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide
si mangan pentru localitatile cu o populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

Obiectiv 5

Pana la 31 decembrie 2015 Romania trebuie sa raspunda in concordanta cu
Directiva 98/83/CE pentru amoniac, nitrati, aluminiu, fier, metale grele si
pesticide, pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori

Obiectiv 6

Pana la 22 decembrie 2015, pentru acele sate care nu sunt conectate la o retea
de alimentare cu apa, autoritatile locale au responsabilitatea sa identifice solutii
alternative si sa asigure conectarea la un sistem centralizat de alimentare deja
existent sau sa investeasca pentru a dezvolta altul nou.
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Pentru sectorul de apa, o problema foarte importanta si o conditie de baza pentru aplicarea
strategiei, este regionalizarea serviciilor de apa. Procesul de regionalizare a operatorilor existenti a
fost initiat in timpul programelor SAMTID si FOPIP. Obiectivul principal al acestui proces a fost
crearea companiilor furnizoare de apa capabile nu numai sa aplice investitiile finantate de UE, dar si
de asemenea sa preia operarea companiilor din comunitatile invecinate, unde nu exista un operator
capabil sa asigure o structura potrivita de absorbire a acestor fonduri.
Regionalizarea este un element cheie pentru imbunatatirea calitatii si eficientei din punctul de
vedere al costului si infrastructurii locale pentru apa si alte servicii publice in asa fel incat sa
indeplineasca obiectivele de mediu, si de asemenea sa asigure durabilitatea investitiilor, operatiilor, si
o strategie de dezvoltare pe termen lung in sectorul de apa, precum si o dezvoltare regionala
echilibrata.
Procesul de regionalizare reprezinta un element cheie pentru indeplinirea cerintelor acquisului privind protectia mediului in sectorul de apa si apa uzata, pentru ca este o reala nevoie de
operatori experimentati capabili sa indeplineasca obiectivele investitiilor si care pot garanta calitatea
operarii in obiectivele deja construite.
Fara finantari prin granturi, majoritatea operatorilor mici nu vor fi capabili sa opereze in
concordanta cu acquis-ul. In concluzie, exista o puternica motivare pentru diferiti operatori sa se
uneasca pentru a crea un operator de apa regional si pentru a depasi probleme administrative.
Noii operatori regionali sunt beneficiari ai fondurilor sub aceasta axa prioritara, autoritatile
locale dintr-o zona specifica fiind asociate in cadrul unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara
(ADI), cu scopul de a-si uni fortele pentru implementarea serviciilor integrate de dezvoltare, menite sa
indeplineasca obiectivele stabilite in Programul Operational Sectorial (POS) de Mediu si sa initieze
reorganizarea teritorial-administrativa a serviciilor, prin delegarea implementarii planurilor de
dezvoltare regionala si administrarea serviciilor catre un Operator Regional.
Toti operatorii regionali de servicii de apa (ROC) au semnat un contract unic de delegarea a
gestiunii serviciilor cu respectiva ADI.
Cand se aplica pentru Fondurile de Coeziune, operatorul regional trebuie sa dezvolte toate
activitatile sale pentru serviciile de alimentare cu apa si apa uzata, exclusiv pentru autoritatile publice
locale membru ADI. Operatorul regional trebuie sa fie in totalitate detinut de unitatile
administrativ-teritoriale membre in ADI, nici o contributie de capital privat nu a fost aprobata in timpul
infiintarii ROC sau pe durata existentei contractului de delegare.
Sub Axa Prioritara 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare, beneficiarii sunt cei aflati in structura de parteneriat ADI/ROC.
In acest context, serviciile de alimentare cu apa si canalizare din Regiunea Turda – Campia
Turzii, din judetul Cluj, pentru a elabora, promova si implementa proiecte finantate prin POS Mediu,
Axa Prioritara 1, au suferit un proces de regionalizare, avand ca scop principal gruparea serviciilor de
apa si canalizare din zonele de dezvoltare sub un singur operator, in cazul de fata S.C. COMPANIA
DE APA ARIES S.A., folosind resursele si facilitatile comune pentru asigurarea servicilor publice in
conditii de eficienta maxima.
Pe parcursul procesului de regionalizare in sectorul de apa si de apa uzata, cu scopul de a
crea cadrul institutional necesar, s-au parcurs 3 etape:

a) Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) – „Apa Aries”
b) Crearea Companiei Regionala de Operare (ROC) - S.C. COMPANIA DE APA
ARIES S.A.

c) Delegarea managementului serviciilor de apa si de apa uzata
Fara mai sus mentionatul cadru institutional, serviciile de apa si de apa uzata din regiunea
Turda – Campia Turzii din judetul Cluj nu vor putea sa promoveze si sa acceseze in continuare surse
de finantare prin POS Mediu – Axa Prioritara 1, etapa 2014 - 2020.
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Perioade de tranzitie

Caietul de sarcini mentioneaza ca Master Planul Regiunii Turda - Campia Turzii va fi
reactualizat de catre Consultant, atat pentru serviciile in sectorul de apa, cat si pentru cele in sectorul
de canalizare si epurarea apelor uzate. Obiectivul Master Planului este identificarea si prioritizarea
nevoilor de investitii, in scopul realizarii unei corelari depline cu Directivele U.E precum si cu cele ale
legislatiei romanesti. Tinta perioadelor de tranzitie este optimizarea situatiilor institutionale si
financiare, pe masura ce transformarile principale au loc in sectoarele de apa si canalizare.
6.1.2.

Alimentarea cu apa

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 noiembrie 1998 referitoare la calitatea apei destinate
consumului uman (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32) a fost modificata prin:


32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European si Consiliului
din 29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la articolele 5(2) si 8, si de la Anexa I, Partea B si Partea C la Directiva
98/83/EC, valorile stabilite pentru parametrii respectiv nu se vor aplica in totalitate pentru Romania, in
conditiile mentionate mai jos:






Pana la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare in aglomerarile cu mai putin de
10.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare si turbiditate in aglomerarile cu
populatii intre 10.000 si 100.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si
mangan in aglomerarile cu peste 100.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si
pesticide in aglomerari cu mai putin de 10.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si
mangan in aglomerari cu populatii intre 10.000 si 100.000 locuitori.
Tabel 3 Obiective de calitate pentru apa destinata consumului uman
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Colectarea si Tratarea apelor reziduale

Conform Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale
urbane (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), modificata prin 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr
1882/2003 a Parlamentului European si a Parlamentului European si a Consiliului din 29.9.2003 (OJ
L 284, 31.10.2003, p. 1) si prin derogare de la Articolul 3 al Directivei 91/271/EEC, cerintele pentru
sistemele de colectare a apelor reziduale urbane nu se vor aplica in totalitate in Romania pana la 31
decembrie 2018, in concordanta cu scopurile intermediare amintite mai jos:


Pana la 31 decembrie 2013, in conformitate cu Articolul 3 al Directivei se vor realiza in
aglomerari cu populatii peste 10.000 locuitori;

Romania va asigura cresterea graduala a previziunilor din Articolul 3 privind sistemele de
colectare, in conformitate cu ratele minime echivalente privind populatia:




61% pana la 31 decembrie 2010,
69% pana la 31 decembrie 2013,
80% pana la 31 decembrie 2015.

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale (OJ L
135, 30.5.1991, p. 40), modificata prin:


32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European si Consiliului
din 29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la Articolele 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerintele privind sistemele de
tratare a apelor reziduale urbane nu se vor aplica in totalitate in Romania pana la data de 31
decembrie 2018, in concordanta cu scopurile intermediare mentionate mai jos:


Pana la data de 31 decembrie 2015, corespunzator Articolului 5(2) din Directiva, se vor
realiza in aglomerari cu populatii peste 10 000 locuitori.

Romania va asigura o crestere graduala a previziunilor din Articolele 4 si 5(2) referitoare la
tratarea apelor reziduale, in conformitate cu ratele minime ale populatiei:




51% pana la 31 decembrie 2010,
61% pana la 31 decembrie 2013,
77% pana la 31 decembrie 2015.

Astfel de obiective s-au stabilit si dezvoltat pentru Romania, la nivel national. In ciuda diferentelor
mari legate de structurile pe judete, nu s-au facut distinctii. De aceea, discutia privind aceste aspecte
se refera strict la cerintele privind conexiunea intre aceste rate si sistemele de canalizare (80% in
2015). Acest lucru pare a fi rezonabil, in sensul evitarii netratarii apelor uzate colectate ce urmeaza a
fi deversate.
Rezultate
Obiectivele amintite mai sus vor conduce la o succesiune de activitati, conform listei de mai jos.
Aceasta ordine trebuie sa fie corelata in timp si sa corespunda specificului de “mediu” din Regiunea
Turda – Campia Turzii, judetul Cluj, asa cum se va vedea mai tarziu in acest capitol. Rezultatele
sunt, in principal, urmatoarele:






Constructia/modernizarea surselor de apa destinate sistemelor de alimentare cu apa;
Constructia/reabilitarea statiilor de tratare;
Extinderea/reabilitarea retelelor de apa si canalizare;
Constructia/retehnologizarea statiilor epurare;
Constructia/reabilitarea facilitatilor de tratare a namolurilor;
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Contorizare, echipamente de laborator, echipamente pentru detectare pierderi de apa, etc.
Previziuni privind intarirea institutionala si asistenta tehnica pentru imbunatatirea
managementului si introducerea principiilor operationale moderne.
Tabel 4 Obiective de calitate pentru apa uzata

6.2.

Obiectivele la nivel de judet

6.2.1. Rezumat
Obiectivul principal al strategiei la nivel de judet, respectiv regiune, este corelarea, intr-un mod
cat mai eficient, cu obiectivele pentru indeplinirea eficienta a parametrilor din reglementarile de
legislatie a mediului in vigoare la nivel national si european.

Exista trei conditii de baza in ceea ce priveste modul de formulare a strategiei de judet:




Obiectivele nationale specificate in cel mai recent Program Sectorial Operational (POS)
Timpul de realizare a concordantei cu scopurile la nivel national, asa cum s-a agreat in
Tratatulde Aderare si scopurile specifice fiecarui judet
Analiza privind optiunile pentru sectoarele apa si ape uzate, asa cum au fost prezentate mai
inainte, respectiv in capitolul 5.

Regionalizarea, care reprezinta un mijloc de implementare eficient a strategiei de judet, nu este
inclusa in aceasta sectiune. Referinta se face in capitolul 2.6 si activitatile in curs de derulare, conform
Programului de Imbunatatire Financiara si Operationala (FOPIP).

Obiectivele nationale referitoare la sectorul apa si salubritate publica au fost prezentate pe larg in
Programul Sectorial Operational de Mediu (POS Mediu).
“Programul Sectorial Operational de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea celei
de-a treia prioritate a Dezvoltarii Nationale NDP 2007-2013 Protectie si Imbunatatire a Calitatii
Mediului, luand in consideratie necesitatile sociale, economice si de mediu in Romania, astfel
incat sa se obtina cel mai bun impact asupra mediului si sa se stimuleze dezvoltarea economica.
In perspectiva internationala, acestea se bazeaza pe Strategia U.E. pentru Dezvoltare Durabila
si al saselea Program de Actiune asupra Mediului al U. E.”
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POS Mediu a identificat Axa 1 de prioritati “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare”, care tintesc spre imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si
ape uzate si a formulat urmatoarele obiective:






Prevederea serviciilor adecvate de apa – canal la tarife accesibile;
Prevederea pentru toate aglomerarile a apei potabile de calitate;
Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;
Imbunatatirea nivelului managementului namolului de la statiile de epurare;
Crearea unor structuri de management noi si eficiente pentru servicile de apa.

Si in exercitiul financiar urmator, 2014 – 2020, Beneficiarii Proiectelor vor fi Operatorii Regionali,
acestia urmand a avea de aceasta data si calitatea de Autoritati Contractante pentru Contractul de
Asistenta tehnica de pregatire a Proiectului, avand sarcina de a organiza si derula procedura de
achizitie publica in vederea atribuirii si semnarii contractului.
Ca si in perioada de programare curenta, 2007 - 2013, in perioada 2014-2020 se vor finanta cu
prioritate investitii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene
relevante si intr-o masura mai mica si doar acolo unde sunt prezentate justificari temeinice, vor fi
incluse in proiecte si alte investitii pentru functionarea in conditii optime a sistemelor de apa si
canalizare. De asemenea, prin proiecte vor putea fi prevazute si investitii care sa conduca la
eficientizarea in ansamblu a operarii infrastructurii de apa/apa uzata, incluzand aici si investitii care sa
contribuie la diminuarea efectelor schimbarilor climatice si masuri de adaptare la acestea. Se va
urmari ca proiectele sa cuprinda in mod echilibrat, atat investitii necesare pentru modernizarea
sistemelor de apa/apa uzata din aglomerarile aflate in aria de operare prezenta a Operatorului
Regional, cat si alte investitii necesare pentru extinderea ariei de operare a acestuia, astfel incat
beneficiile obtinute pana in prezent prin procesul de regionalizare sa fie consolidate.
6.2.2

Generalitati

Strategia de judet, respectiv regiune, tine cont de urmatoarele:





Obiective la nivel national, asa cum sunt mentionate in POS Mediu
Timpul de realizare si perioadele de tranzitie agreate intre Romania si Uniunea Europeana,
precum si
Obiectivele specifice la nivel judetean, respectiv regional, precum si
Analiza de optiuni cu privire la solutiile propuse pentru investitiile din sectoarele de apa si ape
uzate, prezentata in capitolul 5.

Acest capitol este impartit in doua sectiuni. Se analizeaza in primul rand indicatorii relevanti
macro si micro socio-economici si cele mai recente tendinte de evolutie a acestora, la nivel national,
regional si judetean si se prezinta prognoze referitoare la dezvoltarea viitoare a populatiei, veniturile
pe gospodarii (familii) si activitatea economica in judetul Cluj, respectiv regiunea Turda – Campia
Turzii, in perioada 2013 si 2042. Aceste previziuni servesc ca baza de determinare ulterioara a
investitiilor pe termen lung in sectorul de apa in acest judet, respectiv regiune de operare. In al doilea
rand, se prezinta cresterea cererii de apa pentru viitor, debitele de ape uzate si descarcarile
previzionate pentru diferite localitati din Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj. Valorile
rezultate vor constitui baza de dimensionare a infrastructurii de apa si apa uzata necesare a fi
realizate pentru acoperirea nevoilor de investitii pana in anul 2042.
Evaluari si rezultate pentru ambele sectoare, respectiv alimentare cu apa si canalizare, sunt
prezentate in capitolul de fata si in anexele corespunzatoare.
6.3 Obiective la nivelul Regiunii Turda-Campia Turzii si timp de realizare
6.3.1.

Nivelul actual al serviciilor in Regiunea Turda-Campia Turzii

In aceasta sectiune a documentului se efectueaza o analiza detaliata a furnizarii de servicii de
apa si apa uzata.
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Exceptand noile instalatii care au fost asigurate prin diferite programe de investitii printre care si
POS Mediu, au fost identificate urmatoarele insuficiente in infrastructura existenta:








Instalatii vechi si depasite si utilaje cu eficienta scazuta;
Utilizarea de tehnologii invechite;
Materiale si metode de constructie slabe, atat la instalatiile existente, cat si la cele noi;
Lipsa inregistrarii unor informatii corecte si utilizabile atat la instalatiile existente, cat si la cele
noi;
Instalatii inadecvate sau inexistente de gestionare a namolului;
O baza scazuta de venituri;
Lipsa investitiilor.

Accesul la instalatiile de apa si canalizare in regiunea Turda-Campia Turzii poate fi centralizat
dupa cum urmeaza:
Tabel 5 Centralizatorul informatiilor privind alimentarea cu apa in regiunea Turda-Campia
Turzii
Zona de
alimentare

Turda

Campia
Turzii

Cornesti
Tritenii de
Jos

Localitate

Nr. locuitori

Turda
Mihai Viteazu
Copaceni
Sandulesti
Cheia
Bogata
Campia Turzii
Viisoara
Urca
Calarasi
Calarasi Gara
Cornesti
Tritenii de Jos
Tritenii de Sus
Clapa
Tritenii Hotar

46.160
4.533
1.268
715
530
1.112
22.157
4.267
1.018
943
331
714
1.375
1.063
100
314

Nr. locuitori
deserviti
43.580
3.359

Grad de
acoperire %
94.41 %
74.10 %

1.983

100 %

530
984
20.606

100 %
84.49 %
93.00 %

4.220

79.85 %

880
331
519
750
0
0
0

93.64 %
100 %
72.69 %
54.54 %
0%
0%
0%

Tabel 6 Centralizatorul informatiilor privind sistemul de apa uzata in regiunea TurdaCampia Turzii
Aglomerare/
Cluster

Turda

Campia
Turzii
Tritenii de
Jos

Localitate
Turda
Mihai Viteazu
Copaceni
Sandulesti
Campia Turzii
Viisoara
Urca
Luna
Tritenii de Jos
Tritenii de Sus

Nr.
locuitori
46.160
4.533
1.268
715
22.157
4.267
1.018
2.529
1.375
1.063

Nr. locuitori
echivalenti
55.392
4.986
1.268
715
26.588
4.694
1.018
2.782
1.375
1.063

Nr. locuitori
deserviti
42.500
2.009

Grad de
acoperire %
92.07 %
44.32 %

1.605

80.94 %

19.950

90.04 %

3.805

72.00 %

1.535
1238
180

60.69 %
90 %
15 %
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Din aceste doua tabele pot fi facute urmatoarele observatii:



Sunt multe localitati in care exista sistem de alimentare cu apa, dar nu exista canalizare;
Localitatile cu instalatii existente au nevoie de o imbunatatire a ratei conectivitatii;
6.3.2.

Servicii de alimentare cu apa la nivelul regiunii Turda-Campia Turzii

Rata de racordare la sistemele centralizate de apa arata discrepante intre mediul urban si cel
rural. De asemenea, este de asteptat si evident ca vor exista rate mai mari de racordare in
comunitatile mai mari, asa cum este prezentat in tabelele de mai jos:
Tabel 7 Racordarea la sistemul de alimentare cu apa – Urban
Localitate
Turda
Campia Turzii

Rata de racordare la sistemul de
alimentare cu apa
94.41%
93.00%
93.95%

Descriere
Municipiu
Municipiu
Total Urban

Tabel 8 Racordari la alimentarea cu apa – populatia in comunitatile rurale > 2.000 locuitori
Localitatea
Viisoara
Luna
Petrestii de Jos
Mihai Viteazu
Sandulesti
Tritenii de Jos
Ciurila
Ploscos
Calarasi
Ceanu Mare

Descriere
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Rata de racordare la alimentarea cu apa
79.85%
84.40%
100%
82.16%
100%
36.11%
53.04%
52.28%
91.99%
60.54%
71.03%

Total Rural

Rata generala de racordare este peste media in Romania, care este de 52%, si trebuie
imbunatatita pentru a o aduce la standardele UE.
6.3.3.

Servicii de apa uzata la nivelul regiunii Turda-Campia Turzii

Modelul ratei de racordare la retelele centralizate de apa uzata este similar cu cel observat la
alimentarea cu apa, doar ca localitatile mai mari au instalatii de apa uzata, in timp ce localitatile mai
mici nu au astfel de instalatii.
Totusi, in multe comunitati rurale sunt putine localitati cu instalatii de apa uzata si aici apar
deficientele majore.
Prin aceasta se intelege ca multe dintre comunitatile rurale si dintre acelea neracordate la
instalatiile centralizate de apa uzata utilizeaza fose septice. Desi aceste sisteme de tratare cu fosa
septica pot asigura tratament adecvat daca sunt construite corespunzator, exista dovezi ca utilizarea
foselor septice nu este bine gestionata si standardele sanitare nu sunt respectate.

Tabel 9 Racordari la retelele de apa uzata - Urban
Localitate
Turda
Campia Turzii

Descriere
Municipiu
Municipiu
Total Urban

Rata de racordare la retelele de canalizare
92.07%
90.04%
91%

Ar trebui notat faptul ca nu sunt disponibile date de detaliu privind conectivitatea in cadrul comunelor.
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Tabel 10 Racordari la retelele de apa uzata in comunitatile rurale
Localitatea
Viisoara
Luna
Petrestii de Jos
Mihai Viteazu
Sandulesti
Tritenii de Jos
Ciurila
Ploscos
Calarasi
Ceanu Mare

Descriere
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Total Rural

Rata de racordare la retelele de canalizare
72.00%
43.85%
0%
37.45%
80.94%
31.67%
8.35%
0%
46.61%
0%
71.03%

Diferentele dintre ratele de racordare in zonele urbane si rurale sunt foarte mari si se
anticipeaza ca formarea de aglomerari pentru servicii de apa uzata va ajuta la oferirea de alternative
pentru reducerea acestor diferente in modul cel mai eficient din punct de vedere economic si tehnic.
6.4. Alternative de imbunatatire a serviciilor de apa si apa uzata
Abordarea viitoare a imbunatatirii serviciilor de apa si apa uzata depinde foarte mult de
geografia, topografia si hidrologia localitatii si de metodele diferite de furnizare a apei si colectare a
apei uzate.
Alternativele de solutii centralizate si descentralizate pentru aglomerari va depinde de cat de
apropiate sunt partile componente ale aglomerarilor, din punct de vedere geografic si depind de
lucrarile topografice care sunt sau nu in favoarea optiunii respective. In general, transportul pe
distante mari a apei potabile de la o sursa prin folosirea pomparii si stocarii este o solutie acceptata.
Totusi, transportul apei uzate de la sursa la statia de epurare prezinta o problema deosebita legata de
infectarea cu microbi, care limiteaza distanta pe care este practic posibila pomparea si stocarea, sau
la care retinerea devine necorespunzatoare.
6.4.1.

Optiuni pentru alimentarea cu apa

6.4.1.1. Centralizatorul optiunilor pentru alimentarea cu apa
In aceasta sectiune sunt prezentate optiunile pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu
apa pentru regiunea Turda-Campia Turzii in perioada 2014-2020:
Tabel 11 Optiuni pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa: Zone urbane
Aglomerari si asezari
urbane

Optiuni pentru furnizarea serviciilor

Turda

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza optiunilor doar
pentru materialul conductelor nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Reabilitare puturi apa,
- Reabilitare rezervor apa,
- Reabilitare de aductiune apa,
- Extinderi retele apa,
- Reabilitare retele apa

Campia Turzii

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza optiunilor doar
pentru materialul conductelor nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Captare si statie tratare noua de apa,
- Construire rezervor,
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Optiuni pentru furnizarea serviciilor
-

Reabilitare rezervor,
Extinderea retelei de alimentare cu apa,
Reabilitare retele de alimentare cu apa,
Extindere si reabilitarea aductiuni de apa.

Tabel 12 Optiuni pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa: Zone rurale
Aglomerari si asezari
rurale
Mihai Viteazu

Populatia
(locuitori)

5.777

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza
optiunilor doar pentru materialul conductelor
nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Extindere retele de alimentare cu apa
Mihai Viteazu,
- Reabilitare retele de alimentare cu apa
Mihai Viteazu,
- Reabilitare aductiune apa in Cheia,
- Reabilitare retea apa Cheia,
- Extindere retea apa Cornesti,
- Reabilitare retea apa Cornesti,
- Reabilitare rezervor Cornesti.

5.285

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza
optiunilor doar pentru materialul conductelor
nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Extindere retea apa Viisoara si Urca.

Viisoara

Luna

4.449

Petrestii de Jos

Sandulesti

Optiuni pentru furnizarea serviciilor

Optiune propusa
- Realizare puturi de apa si statie tratare in
Gligoresti,
- Extindere retea apa in Luncani.
Alta optiune analizata
- Extindere apa in Luncani,
- Extindere aductiune apa de la Calarasi
spre Gligoresti.

1.489

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza
optiunilor doar pentru materialul conductelor
nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Statii de tratare noi si extindere retele de
apa in Plaiuri, Livada, Craiesti, Deleni,
Petrestii de Jos si Petrestii de Mijloc

1.983

Nu se fac investitii pentru infrastructura de apa
in aceasta etapa.

4.486

Optiune propusa
- Puturi apa si statie tratare in Padureni,
Tritenii de Jos si Colonia,
- Extindere retea apa in Tritenii de sus,
Tritenii de Jos, Triteni Hotar, Padureni si
Clapa si Colonia,
- Rezervor de apa in Tritenii de Jos.

Tritenii de Jos

Pagina 13

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Aglomerari si asezari
rurale

Populatia
(locuitori)

Master Plan
Aprilie 2014

Optiuni pentru furnizarea serviciilor
Alta optiune analizata
- Puturi noi in Padureni si Tritenii de Jos,
- Statie de tratare apa in Tritenii de Jos,
- Rezervor de apa in Tritenii de Jos,
- Extindere retea apa in Colonia, Clapa,
Padureni si Triteni Hotar, Tritenii de Jos si
Tritenii de Sus.

Ciurila

Optiune propusa
- Puturi, statii de tratare, rezervoare apa si
extindere retele apa in Salicea, Saliste,
Prunis si Padureni.
1061

Ploscos

677

Alta optiune analizata
- Puturi, statii de tratare si rezervor de apa in
Ciurila si Sutu,
- Extindere de apa in Padureni, Prunis,
Saliste si Salicea.
Optiune propusa
- Puturi, statii de tratare, rezervoare apa
Crairat,
- Extindere retea apa in Crairat, Valea
Florilor si Ploscos.
Alta optiune analizata
- Puturi, statie de tratare, rezervor si
extindere retea apa in Crairat, Valea
Florilor si Ploscos.

Calarasi
2.386

Ceanu Mare

Deoarece sistemul exista s-a facut analiza
optiunilor doar pentru materialul conductelor
nu si la structura sistemului.
Optiunea propusa
- Extindere retea apa Bogata si Calarasi
Optiune propusa
- Puturi, statie tratare, rezervor apa, statie
de pompare si extindere retea apa in
Hodai Boian si Strucut,
- Extindere retele apa in Fanate, Dosul
Napului, Ciurgau, Valea lui Cati si Boian.

3.663

Alta optiune analizata
- Puturi, statie de tratare si rezervoare in
Valea lui Cati, Hodai Boian, Strucut, Dosul
Napului si Fanate,
- Statie pompare in Hodai Boian,
- Extindere retele apa in Valea lui Cati,
Boian, Hodai Boian, Strucut, Fanate, Dosul
Napului si Ciurgau

6.4.1.2. Centralizatorul analizelor de calitate a apei
Studiul s-a facut pe un numar limitat de rezultate ale calitatii apei. Rezultatele analizelor arata
ca, asa cum s-a presupus si previzionat in Capitolul 5 al Master Planului, localitatile care utilizeaza
apa subterana sunt cele mai expuse la risc din cauza problemelor asociate cu nitratii din apa.
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Nitratii si Nitritii

In Romania, nivelul admis pentru nitrati in apa potabila, este in conformitate cu recomandarile
Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care sunt dupa cum urmeaza:
Tabel 13 Nivelele admise pentru nitrati si nitriti
Parametru
Nitriti
Nitrati

Maximum admis
0.50 mg/l
50.0 mg/l

Observatii
Expunere pe termen scurt
Expunere pe termen scurt

Centralizarea datelor obtinute este aratata in urmatorul tabel:
Tabel 14 Centralizarea nivelelor de nitrati/nitriti inregistrate
Localitatea
Turda
Turda
Campia Turzii
Campia Turzii

Parametru

Unitate

Nitriti
Nitrati
Nitriti
Nitrati

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valoare
maxim
admisa
0.5
50
0.5
50

Valoare
maxim
inregistrata
0
5.24
0
37.99

In conformitate cu practica recomandata de Agentia de Protectie a Mediului (APM), un
rezultat al testarii care este mai mare decat 50% sau decat de valoarea maxima ar trebui sa fie un
semnal pentru initierea unui program de testari frecvente si aditionale pentru monitorizarea
modificarilor concentratiei de nitrati. Acest lucru se face pentru a se asigura ca operatorul este
pregatit sa raspunda modificarilor necesare in cazul deteriorarii severe sau progressive a calitatii apei.
La Campia Turzii calitatea apei indeplineste cerintele pentru initierea testarilor aditionale
pentru monitorizarea schimbarile nivelelor de nitrati (vezi Buletinele de analiza din Anexa 6.4.1.2.1).
6.4.1.2.2.

Bacteriologic

Nivelele contaminarii bacteriologice inregistrate in furnizarea apei potabile la localitatile din
cadrul ADI sunt indicate in urmatorul tabel.

Tabel 15 Centralizarea nivelelor bacteriologice inregistrate
Parametru

Unitate

Valoare
maxim
admisa

Valoare
maxim
inregistrata

Turda

Coliformi totali

nr/100 ml

0

0

Turda

Coliformi fecali

nr/100 ml

0

0

Turda

Streptococi
fecali

nr/100 ml

0

0

Campia Turzii

Coliformi totali

nr/100 ml

0

0

Campia Turzii

Coliformi fecali

nr/100 ml

0

0

Campia Turzii

Streptococi
fecali

nr/100 ml

0

0

Localitatea
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Turbiditatea

Nivelele turbiditatii inregistrate in furnizarea apei potabile urbane sunt indicate in urmatorul
tabel:
Tabel 16 Centralizarea nivelelor de turbiditate inregistrate
Localitatea

NTU

Valoare
maxim
admisa
≤5

Valoare
maxim
inregistrata
1

NTU

≤5

1

Parametru

Unitate

Turda

Turbiditate

Campia Turzii

Turbiditate

6.4.1.3. Centralizarea conditiilor de infrastructura existenta
Analiza datelor disponibile cu privire la infrastructura retelelor existente in Turda si Campia
Turzii arata ca aproximativ 42% (84 km) din retele au fost construite inainte de 1980. Din acest total
aproximativ 50% (100 km) din retele sunt construite din conducte ale caror durata de viata proiectata
se apropie de sfarsit. Pe baza varstei si a lipsei de investitii din trecut pentru intretinerea preventiva, in
regiunea Turda-Campia Turzii este necesara reabilitarea retelelor de alimentare cu apa.
In cadrul programului POS Mediu I pentru modernizarea si imbunatatirea proceselor s-au
facut imbunatatiri la captarile existente, infrastructura de tratare si retele de apa. Cu toate acestea, nu
au fost realizate toate proiectele necesare pentru infrastructura existenta si din acest motiv proiecte
relevante au fost incluse in optiunile studiate.
6.4.1.4. Riscul asupra sanatatii
Aproximativ 22% din populatia regiunii Turda-Campia Turzii nu are acces la apa potabila
tratata. Populatia care nu este conectata la sistemul de alimentare cu apa centralizat foloseste in
general fantani sau izvoare unde calitatea apei nu este controlata regulat.
Riscul potential asupra sanatatii populatiei prin consumarea apei potential nesigure este bine
documentat si scopul obiectivelor judetene si nationale este de a asigura apa in conditii de siguranta
din punct de vedere a sanatatii pentru toata populatia.
6.4.1.5. Riscul asupra mediului
Riscurile asupra mediului pentru apa obtinuta din sursele de suprafata si sursele subterane
sunt dupa cum urmeaza:





epuizarea resursei de apa subterane prin pompare excesiva
asigurarea precara a zonei sanitare
contaminarea surselor de apa subterana si de suprafata din cauza dispunerii precare a
deseurilor agricole, fose septice imperfecte, scurgeri din canalizare, folosirea excesiva a
chimicalelor in agricultura, dispunerea precara a deseurilor lichide si solide
exploatarea excesiva a resursei apei de suprafata conducand la insuficienta apei la
consumatorii din aval

Exista o lipsa a monitorizarii regulate a resurselor de apa subterana ceea ce inseamna ca
operatorul nu stie cand sursa de apa poate fi in pericol din cauza unei exploatari excesive sau daca in
sursa de apa este apa suficienta pentru extinderea furnizarii in cazul cererii crescute.
6.4.1.6. Plan de actiuni pentru protectia surselor de apa
Operatorul Regional a devenit acum responsabil pentru serviciile de alimentare cu apa si apa
uzata pentru orasele Turda si Campia Turzii. Este recomandat ca Planul de actiuni pentru protectia
surselor de apa sa fie intocmit pentru fiecare sursa de alimentare cu apa, urmand apoi ca planurile
individuale sa fie combinate intr-un plan general pentru compania de apa.
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Optiuni pentru serviciile de apa uzata

6.4.2.1. Centralizatorul optiunilor pentru apa uzata

Geografia si topografia influenteaza in mare masura aglomerarile de apa uzata din regiune.
A fost identificat un numar de grupari (clustere) care ar putea fi deservite de marile statii de epurare
situate in capatul din aval al vailor raurilor. Totusi, volumul mare de investitii necesare pentru
realizarea acestor mega-scheme, care ar implica multi kilometri de canale interceptoare mari si
adanci, face ca aceste investitii sa nu fie fezabile in acest moment. In aceste cazuri au fost promovate
scheme de marimi mai usor de gestionat.
In aceasta sectiune sunt prezentate optiunile pentru furnizarea serviciilor de apa uzata pentru
regiunea Turda-Campia Turzii in perioada 2014-2020:
Tabel 17 Optiuni pentru furnizarea serviciilor de apa uzata: Zone urbane si aglomerari
Aglomerare /
Asezare

Optiuni pentru furnizarea serviciilor

Turda

Sistemul existent de canalizare menajera din Turda, Copaceni, Sandulesti si
Mihai Viteazu este comun. De aceea pentru aceasta zona nu s-au putut
analiza varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extinderea retelei de canalizare pe strazile noi construite in Turda,
Sandulesti si Mihai Viteazu,
- Statii noi de pompare in Turda,
- Reabilitari retele de canalizare in Turda.

Campia Turzii

Sistemul existent de canalizare menajera din Campia Turzii, Viisoara, Urca
si Luna este comun. De aceea pentru aceasta zona nu s-au putut analiza
varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extinderea retelei de canalizare pe strazile noi construite in Campia
Turzii, Luna, Viisoara si Urca;
- Statii noi de pompare in Urca si Luna;
- Reabilitari retele de canalizare in Campia Turzii;
- Tratarea termica a namolului din SE Campia Turzii.

Tabel 18 Optiuni pentru furnizarea serviciilor de apa uzata: Zone rurale
Aglomerare /
Asezare

Populatie

Optiuni pentru furnizarea serviciilor

echivalenta

Luna

4.449

Petrestii de
Jos
Calarasi

1.489
2.386

Sistemul existent de canalizare menajera din Campia Turzii,
Viisoara, Urca si Luna este comun. De aceea pentru aceasta zona
nu s-au putut analiza varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extindere retele canalizare si statii de pompare in Luna.
Nu se fac investitii pentru infrastructura de canalizare in aceasta
etapa.
Sistem centralizat de canalizare cu dirijarea apei uzate spre SE
din Campia Turzii
Optiunea propusa
- Stati de pompare noi si retea de canalizare.
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Aglomerare /
Asezare

Populatie
echivalenta

Tritenii de Jos

4.486

Ceanu Mare

3.663

Ciurila

1.061

Ploscos

677

Viisoara

5.285

Mihai Viteazu

5.777

Sandulesti

1.983
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Optiuni pentru furnizarea serviciilor
Sistem de canalizare existent si nu s-a putut analiza o a doua
optiune.
Optiunea propusa
- Extindere retele canalizare in Tritenii de Sus si Tritenii de Jos.
Nu se fac investitii pentru infrastructura de canalizare in aceasta
etapa.
Nu se fac investitii pentru infrastructura de canalizare in aceasta
etapa.
Nu se fac investitii pentru infrastructura de canalizare in aceasta
etapa.
Sistemul existent de canalizare menajera din Campia Turzii,
Viisoara, Urca si Luna este comun. De aceea pentru aceasta zona
nu s-au putut analiza varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extindere retele canalizare in Viisoara si Urca,
- Statii de pompare Urca.
Sistemul existent de canalizare menajera din Turda, Copaceni,
Sandulesti si Mihai Viteazu este comun. De aceea pentru aceasta
zona nu s-au putut analiza varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extindere retele canalizare in Mihai Viteazu.
Sistemul existent de canalizare menajera din Turda, Copaceni,
Sandulesti si Mihai Viteazu este comun. De aceea pentru aceasta
zona nu s-au putut analiza varianta sistemelor independente.
Optiunea propusa
- Extindere retele canalizare si statii de pompare in Sandulesti.

6.4.2.2. Centralizarea conditiilor de infrastructura existenta
Analiza datelor disponibile cu privire la infrastructura retelelor existente regiunea TurdaCampia Turzii arata ca aproximativ 87% (242 km) din retele au fost construite inainte de 1980. Pe
baza varstei conductelor si a lipsei de investitii din trecut pentru intretinerea preventiva, este necesara
reabilitarea retelelor de apa uzata. In cadrul programelor POS Mediu I s-au realizat imbunatatiri la
retelele existente in Turda, Campia Turzii, Mihai Viteazu si Viisoara.
6.4.2.3. Riscul asupra sanatatii
Aproximativ 38% din populatia regiunii Turda-Campia Turzii nu beneficiaza de servicii
acceptabile de epurare apa uzata. Populatia care nu este conectata la sistemul de canalizare
centralizat foloseste vidanjoare, fose septice pentru epurarea deseurilor lichide. Practica utilizarii
golurilor pentru vidanjoare sau fose septice poate cauza poluare apei subterane sau a resurselor de
apa de suprafata ducand la riscuri de imbolnavire pentru ceilalti utilizatori a resursei. Furnizarea
serviciilor corespunzatoare de epurare este o cerinta pentru a reduce impactul nefavorabil in situatia
actuala asupra sanatatii.
6.4.2.4. Riscul asupra mediului
Riscurile asupra mediului din cauza lipsei epurarii corespunzatoare, deteriorarea utilitatilor
existente de apa uzata si dispunerea inadecvata a namolului rezultat sunt dupa cum urmeaza:


Lipsa unor instalatii de apa uzata corespunzatoare
- Poluarea resurselor de apa subterana si de suprafata
- Riscuri asupra sanatatii din cauza bolilor transmise prin intermediul apei
- Riscuri asupra sanatatii din cauza contaminarii cu nitriti, nitrati, metale grele, etc.
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Deteriorarea instalatiilor de apa uzata existente

Conductele de canalizare cu scurgeri polueaza resursele de apa subterana si de suprafata

Bazinele cu scurgeri la statia de epurare pot polua resursele de apa subterana si de suprafata

Deversoarele prost intretinute sau prost proiectate pot polua resursele de apa de suprafata



Depozitarea necorespunzatoare a namolului de canalizare

Poluarea resurselor de apa subterana si de suprafata

Depozitarea pe rampa foloseste capacitatea disponibila pana la limita maxima

Ignora potentialul de recuperare a energiei si refolosirea namolului.

6.5. Abordarea strategiei
6.5.1.

Introducere

Strategia care a fost dezvoltata trebuie sa formeze o legatura intre dezvoltarea de solutii
tehnice eficiente din punct de vedere al costului si cerintele de regionalizare.
Identificarea aglomerarilor detaliate in Capitolul 5 realizeaza legatura dintre solutiile tehnice si
situatia actuala in ceea ce priveste regionalizarea si posibila expansiune a regionalizarii in viitor.
Problemele cheie dezvoltate in strategie sunt indicate in figura de mai jos.
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Figura 1 Probleme cheie ale strategiei
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Prioritizarea proiectelor

Prioritizarea proiectelor care vor fi incluse in Cererea pentru Fonduri de Coeziune etapa a IIa, a avut la baza urmatoarea metodologie:

Tabel 19 Prioritizarea proiectelor
Prioritate
1

Tipuri de lucrari
Extinderea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare

2
3

Reabilitarea/modernizarea statiilor de tratare a apei si a statiilor de epurare
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare trebuie sa permita
extinderea retelelor.
6.5.3.

Alimentari si retele de apa existente

In ultimii ani multe dintre rezervoarele si retelele de apa existente in regiunea Turda-Campia
Turzii au primit finantare pentru imbunatatirea calitatii (prin imbunatatirea tratarii apei) si a cantitatii
(reducerea pierderilor/scurgerilor de apa prin reabilitarea retelelor si cresterea capacitatilor de
stocare), cu impact asupra gradului de acoperire al serviciului, care poate fi extins in siguranta.
Aceasta abordare poate fi rezumata ca extindere a retelelor, cu o reabilitare corespunzatoare pentru
a face fata cererii in crestere care creeaza presiune asupra sistemului.
6.5.4.

Probleme privind calitatea apei

Acolo unde calitatea si parametrii organoleptici si fizico-chimici (legati de structura naturala a
apei), substantele nedorite in cantitati excesive, substantele toxice si parametrii microbiologici
reprezinta o problema, se va propune un tratament corespunzator al apei brute pentru indeplinirea
cerintelor din Directiva Apei Potabile.
6.5.5.

Epurarea si retelele de apa uzate existente

Strategia pentru realizarea reabilitarii sistemelor de epurare si a retelelor de apa uzata
existente, este ingreunata de situatia existenta. Primul considerent ar trebui sa fie acela conform
caruia statia de epurare si reteaua de canalizare ar trebui sa fie studiate ca o singura entitate,
deoarece problemele din cele doua sisteme sunt interconectate si interdependente.
Fluxurile intr-un sistem de apa uzata combinat sunt constituite din urmatoarele componente:
Tabel 20 Fluxurile de intrare in sistemele combinate
Articol
1
2

Descriere
Flux sanitar
Fluxuri comerciale

3
4

Fluxuri industriale
Infiltratii

5

Intrari

Surse
De la consumurile casnice din zona captarii.
De la intreprinderile comerciale, cum ar fi restaurantele, micii
procesatori alimentari.
De la industrie la scara, care poate sa includa sau nu pretratare.
Fluxuri in sistem de la conducte, imbinari si canale cu scurgeri, din
cauza nivelului mare al apei subterane. Nivelul apei subterane poate fi
ridicat in mod natural sau pot avea loc modificari cauzate de
precipitatii sau conducte de alimentare cu apa fisurate. In mod
obisnuit, canalele au niveluri permise de scurgeri datorate tipului de
sistem de imbinare utilizat.
Intrari din precipitatii pentru care a fost proiectat sistemul pentru a face
fata racordarii la canale inguste si altor fluxuri de intrare din capace
sparte sau avariate sau racorduri pluviale ilegale.
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In mod obisnuit, la un sistem combinat vor exista fluxuri de iesire care vor functiona atunci
cand fluxurile de intrare depasesc capacitatea proiectata a retelei de transport. Atunci cand sistemul
este vechi, articolele 4 si 5 (infiltratii si intrari) apar din cauza deteriorarii sistemului.
Alternativele pentru reabilitarea unei statii de epurare si retele existente ar putea fi rezumate
dupa cum urmeaza:
Articol
Optiunea 1

Optiunea 2

Lucrari propuse la
statia de epurare
Reabilitarea statiei de
epurare, pentru a ajunge
la capacitatea proiectata,
care ar adapta fluxul de
intrare proiectat si orice
infiltratii care ajung la
statia de epurare

Lucrari propuse la
retelele de apa uzata
Reabilitarea retelei acolo
unde este necesar pentru
a rezolva deficientele
structurale si hidraulice.

Reabilitarea statiei de
epurare pentru a trata
fluxuri proiectate mai
reduse,
pe
baza
populatiei care contribuie
la flux, si asigurarea de
bazine pluviale la fata
locului pentru a stoca
excesul de fluxuri pentru
tratarea dupa caderea
precipitatiilor.

Reabilitarea retelei acolo
unde este necesar pentru
a rezolva deficientele
hidraulice structurale si
cele privind fluxurile de
intrare/infiltratiile.

Observatii
Extinderea sistemului poate
ajunge in final nesustenabila,
intrucat fluxurile de infiltratii
ocupa din capacitatea retelei.
Infiltratiile vor avea impact
asupra
costurilor
de
exploatare, in special atunci
cand se face si pompare.
Reducerea infiltratiilor poate
face ca extinderea sa fie
sustenabila.
Reducerea
fluxurilor
de
intrare va reduce presiunea
asupra retelei si statiei de
epurare.
Reducerea
infiltratiilor
reduce
costurile
exploatare.

Este totusi de notat faptul ca reducerea intrarilor/infiltratiilor urmeaza legea intoarcerilor
diminuate, odata ce sursele majore de intrare si infiltratii sunt localizate si rezolvate, indepartarea
cantitatii suplimentare de infiltratii necesita investigatii mai detaliate si reparatii extinse.
In concluzie, va fi realizata urmatoarea strategie:




Retelele si statia de tratare, atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru apa uzata, vor fi
considerate ca un intreg pentru realizarea solutiilor optimizate.
Investigatiile aprofundate si datele sunt esentiale pentru determinarea solutiilor
optimizate. Datele actuale privind retelele sunt importante in mod special.
Extinderea retelelor este esentiala pentru imbunatatirea bazei de clienti a operatorului
regional, care se confrunta cu scaderea populatiei in regiune pe ansamblu, iar solutia
optimizata trebuie sa ia in calcul aceasta realitate.

6.6. Programarea si implementarea
6.6.1.

Apa potabila

Pentru sectorul de apa, urmatorul grafic de lucrari trebuie urmarit si realizat:
Faza 1- 2014 - 2020
Sarcinile din Faza 1 au fost stabilite pentru dezvoltarea ulterioara a unei serii de masuri care
sunt necesare pentru indeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare si POS Mediu.
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-
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repararea conductelor de apa cu pierderi/scurgeri si a instalatiilor pentru a reduce
pierderea de apa si a mari potentialul de extindere a retelelor fara a creste cererea
de resurse de apa subterana si de suprafata;
monitorizarea continua a calitatii si cantitatii de apa subterana si de suprafata pentru a
identifica si a raspunde la schimbare cand aceasta apare
Implementarea de masuri de reducere a consumului de apa prin educatia
consumatorilor si printr-un pret corespunzator al apei
promovarea folosirii colectarii si stocarii apei de ploaie pentru limitarea cerintei de apa in
scopuri horticole in zonele urbane/rurale.

Dezvoltarea si implementarea strategiei de extindere si reabilitare a retelelor de apa existente va
cuprinde:
-

cresterea conectivitatii populatiei la reteua publica de apa potabila curata, cu avantaje
asupra sanatatii;
cresterea veniturilor pentru a suporta functionarea operatorului regional
Imbunatatirea serviciilor furnizate clientilor



Dezvoltarea si implementarea tratarii apei potabile in locatiile unde calitatea apei furnizate nu
indeplineste parametrii de calitate si nu exista surse alternative de apa.



Dezvoltarea si implementarea strategiei de gospodarire a namolului la tratarea apei potabile,
incluzand:
-



Prevenirea poluarii surselor de apa subterana si de suprafata prin depozitare
necorespunzatoare
Reutilizarea potentiala a namolului in scopuri agricole
Minimizarea necesarului de rampe de deseuri.

Colectarea de date privind toate activele si retelele pentru alimentarea centralizata cu apa din
regiune. Acest lucru este necesar pentru a permite realizarea urmatoarelor sarcini:
-

strategie si cercetare pentru reducerea pierderilor de apa
modelarea si simularea retelelor de apa
inregistrarea sistematica a interventiilor si reclamatiilor clientilor
asigurarea contorizarii la nivel general si local
dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate
dezvoltarea sistemului GIS si a sistemelor de management al activelor pentru a veni in
sprijinul procesului de luare a deciziilor



Colectarea datelor privind toate sursele de apa utilizate in regiune si realizarea analizelor privind
calitatea apei furnizate. Dezvoltarea schemelor pentru ameliorarea calitatii apei si protectia
surselor acolo unde este necesar si potrivit.



Intocmirea si implementarea planului de protectie a surselor de apa pentru fiecare unitate de
alimentare cu apa.



Extinderea si reabilitarea, acolo unde e necesar, a retelelor de alimentare cu apa existente, pentru
realizarea obiectivelor privind racordarea.



Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de alimentare cu apa in mediul rural pentru
realizarea ratelor de racordare necesare.
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Imbunatatirea calitatii alimentarii cu apa conform urmatoarelor cerinte:




Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminium, fier, metale grele, pesticide,
mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori
Pentru oxidabilitate si turbiditate in localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 de
locuitori
Pentru oxidabilitate si mangan in localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.



Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de protectie a surselor de apa din
sistemul de alimentare.



Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de extindere si reabilitare a
retelelor existente de alimentare cu apa.



Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile in locatiile in care
calitatea apei furnizate nu atinge parametrii necesari.



Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gospodarire a namolului la
tratarea apei potabile.



Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de siguranta a apei pentru fiecare
unitate de alimentare cu apa.



Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea retelei si rata de
conectivitate cresc.



Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor de alimentare cu apa
existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea, in special in mediul rural.



Extinderea si imbunatatirea capacitatii statiilor de tratare a apei pentru a face fata cerintelor
crescute privind tratarea, detaliate dupa cum urmeaza:
Pentru amoniu, nitrati, aluminium, fier, metale grele, pesticide si mangan in localitatile cu
populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori;
-

Pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminium, fier, metale grele si pesticide in localitatile
cu mai putin de 10.000 de locuitori.

Faza 2: dupa 2020 (2020 – 2042)

In cadrul Fazei a 2-a, sistemele de alimentare cu apa sunt bine dezvoltate.
Au fost indeplinite cerintele din standardele privind conectivitatea si alimentarea cu apa.
Operatorii regionali vor avea suficiente cunostinte tehnice si comerciale pentru promovarea
extinderii serviciilor de alimentare cu apa.
Zonele urbane vor avea rate bune de racordare si, prin urmare, pentru cresterea ratei de
racordare, va trebui pus accentul pe comunitatile rurale.
Operatorii regionali vor fi devenit companii moderne care vor folosi cele mai noi tehnici pentru
gestionarea si operarea sistemului lor.
Compania va avea o filosofie bazata pe urmatoarele principii:
servicii de inalta calitate si de incredere prestate publicului
operare durabila si sensibila la schimbarile de mediu;
gestionare responsabila a activelor
cresterea calificarii si a gradului de motivare a personalului
furnizarea de informatii catre clientii sai si catre public
utilizarea avantajelor economiei de piata pentru imbunatatirea serviciilor
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Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de protectie a surselor de apa
din sistemul de alimentare.
Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de extindere si reabilitare a
retelelor existente de alimentare cu apa.
Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile in locatiile in care
calitatea apei furnizate nu atinge parametrii necesari.
Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gospodarire a namolului la
tratarea apei potabile.
Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de siguranta a apei pentru
fiecare unitate de alimentare cu apa.
Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea retelei si conectivitatea
cresc.
Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor de alimentare cu apa
existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea.
Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de alimentare cu apa in mediul rural pentru
realizarea gradului de racordare necesar.
Detectarea scurgerilor va fi o practica de rutina pentru conservarea apei care va fi utilizata de
consumatori.
Reabilitarea retelelor si a instalatiilor va fi planificata si eficienta.
Extinderea operatorilor regionali din zonele rurale pentru a asigura calitatea serviciilor
furnizate consumatorilor.
Adaptarea si actualizarea procesului de tratare a apei potabile pentru a indeplini cerintele
necesare schimbarii.
6.6.2.

Apa uzata

Compararea ratelor de conectivitate la serviciile de apa cu cele de la serviciile de apa uzata
indica faptul ca sunt necesare investitii majore in sectorul de apa uzata. Faptul este reflectat in
calendarul care este definit pentru imbunatatirea sistemelor de apa uzata, detaliat in Acordul de
Aderare.

Faza 1- 2014 - 2020
Sarcinile din Faza 1 pentru dezvoltarea ulterioara a unei serii de masuri necesare in vederea
indeplinirii obiectivelor Acordului de Aderare si ale POS Mediu.



Dezvoltarea si implementarea strategiei pentru protectia surselor de apa din sistemul de apa
uzata va cuprinde:
-



Repararea conductelor de canalizare cu scurgeri, a canalelor si a bazinelor cu scurgeri de
la statia de epurare pentru a preveni poluarea surselor de apa;
Inspectarea si vidanjarea foselor septic existente pentru a se asigura ca indeplinesc
cerintele legale;
Monitorizarea, verificarea, intretinerea si repararea deversoarelor de canalizare
combinate;
Inspectarea si curatarea canalizarii pentru a le mentine capacitatea de minimizare a
potentialului de inundare si deversare

Dezvoltarea si implementarea strategiei de gospodarire a namolului, incluzand:
-

Prevenirea poluarii apei subterane si de suprafata prin depozitare necorespunzatoare
Optiuni de recuperare a energiei din namol
Reutilizarea namolului de canalizare in scopuri agricole
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Minimizarea necesarului de rampe de deseuri.

Colectarea de date privind toate sistemele centralizate de apa uzata trebuie imbunatatita si va fi
necesara realizarea urmatoarelor sarcini:
-CCTV si inspectia canalelor pentru toate retelele centralizate;
- masurarea retelelor pentru determinarea fluxurilor sanitare de baza, a nivelurilor de infiltratii
si de fluxuri de intrare pentru analiza nevoilor viitoare de reabilitare;
-modelarea si simularea retelelor
-inregistrarea interventiilor si reclamatiilor
-dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate
-dezvoltarea GIS si a sistemelor de management al activelor pentru a veni in sprijinul
procesului de luare a deciziilor;
-dezvoltarea planurilor de management al apei uzate industriale pentru toate industriile din
regiune



Colectarea datelor privind toate statiile de epurare din regiune, realizarea de analize privind
calitatea efluentilor finali si dezvoltarea de scheme astfel incat capacitatile de epurare sa
indeplineasca conditiile necesare pentru evacuare.



Extinderea si reabilitarea, acolo unde e necesar, a retelelor de apa uzata existente, pentru
realizarea obiectivelor privind racordarea.



Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de apa uzata in mediul rural pentru realizarea
ratelor de racordare necesare.



Indeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare in cadrul urmatorului calendar:
-

Pana la 31 decembrie 2013 conformarea la prevederile Art. 3 a Directivei Apei Uzate Urbane
pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e.

-

Pana la 31 decembrie 2018 conformarea la prevederile Art. 3 a Directivei Apei Uzate Urbane
pentru aglomerarile cu sub 10.000 p.e.

-

Pana pe 31 decembrie 2015 conformarea la Art. 4, paragraf 1, literele a, b si paragraful 4 si
Art. 5(8) al Directivei Epurarii Apei Uzate Urbane pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e.,
reprezentand 61,9% din totalul incarcarii biodegradabile.
Faza 2: dupa 2020 (2020 – 2042)
In cadrul Fazei a 2-a, sistemele de apa uzata sunt bine dezvoltate.
Vor fi fost indeplinite standardele de conectivitate si epurare.
Operatorii regionali vor avea suficiente cunostinte tehnice si comerciale pentru promovarea
extinderii serviciilor de apa uzata.
Zonele urbane vor avea rate bune de racordare si, prin urmare, pentru cresterea ratei de
racordare, va trebui pus accentul pe comunitatile rurale.
Operatorii regionali vor fi devenit companii moderne care vor folosi cele mai noi tehnici pentru
gestionarea si operarea sistemului lor.
Compania va avea o filosofie bazata pe urmatoarele principii:
- servicii de inalta calitate si de incredere prestate publicului
- operare durabila si sensibila la schimbarile de mediu;
- gestionare responsabila a activelor
- cresterea calificarii si a gradului de motivare a personalului
- furnizarea de informatii catre clientii sai si catre public
- utilizarea avantajelor economiei de piata pentru imbunatatirea serviciilor
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Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gestionare a namolului
pentru epurarea apei uzate.



Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea retelei si rata de
conectivitate cresc.
-



CCTV si cercetarea canalelor conform unui proces de re-inspectare planificat pentru
toate retelele centralizate;
repetarea masurarii debitelor in retele pentru a determina daca imbunatatirile realizate au
fost satisfacatoare si a re-evalua nevoile viitoare de reabilitare.
modelarea si simularea retelelor
inregistrarea interventiilor si reclamatiilor
actualizarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate;
actualizarea continua a sistemelor GIS si de management al activelor pentru a veni in
sprijinul procesului de luare a deciziilor;
actualizarea planurilor de management al apei uzate industriale pentru toate industriile
din regiune



Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde e necesar, a retelelor de apa uzata existente,
pentru realizarea obiectivelor privind racordarea.
Operarea statiilor de epurare de toate marimile din judet, mentinand standardele necesare
privind calitatea efluentului



Indeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare in cadrul urmatorului calendar:
- Pana pe 31 decembrie 2018 conformarea la Art. 4, paragraf 1, literele a, b si paragraful 4 si
Art. 5(8) al Directivei Epurarii Apei Uzate Urbane pentru aglomerarile cu sub 10.000 p.e.



Adaptarea si actualizarea procesului de epurare a apei uzate pentru indeplinirea cerintelor
privind schimbarea.
6.6.3.

Centralizatorul si calendarul Cererii de Fonduri e Coeziune in conformitate cu
Planul de Implementare

Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al procedurilor, indicand numarul de aglomerari
pentru care e necesara Cerere de Fonduri de Coeziune in anii tinta. La realizarea acestui tabel au
fost facute urmatoarele presupuneri:
-

Orice investitie aflata in prezent in faza de proiect in orasele in care au fost vizate lucrari si in
care nu au fost puse la dispozitie fonduri pentru constructie vor fi incluse in Cererea de Fonduri
de Coeziune.

-

Orice investitie aflata in prezent in faza de Studiu de Fezabilitate va fi inclusa in Cererea de
Fonduri de Coeziune care va fi depusa in prezent sau in viitor.

Tabel 21 Cererea de Fonduri de Coeziune pentru proiecte de apa
Descriere

Anul Cererii de
fonduri de Coeziune

Calendarul
fazelor

Data de
conformare

Faza 1

2013

2014-2020

2015

Faza 2

2014

2014-2020

2018
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Tabel 22 Cererea de Fonduri de Coeziune pentru proiecte de apa uzata
Anul Cererii de
fonduri de Coeziune

Descriere

Calendarul
fazelor

Data de
conformare

Faza 1

2013

2014-2020

2015

Faza 2

2014

2014-2020

2018

Fazele
urmatoare

Dupa 2020

6.7. Concluzii
Regiunea Turda-Campia Turzii prezinta o rata relativ ridicata de acces la servicii acceptabile de apa si
canalizare. Succesiunea masurilor pentru conformarea la strategie este rezumata in tabelul de mai
jos.

Figura 2 Rezumatul strategiei pentru Turda-Campia Turzii
Descriere
Finantarea din Fondul de Coeziune
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in
orasele mici si mijlocii, in zonele rurale.
Reabilitarea retelelor de distributie
existentepentru reducerea pierderilor, controlul
costurilor de exploater si generarea unei
capacitati suplimentare care poate fi folosita
pentru extinderea retelei
Reabilitarea sistemelor de canalizare existente
pentru reducerea infiltratiilor
Extinderea retelelor de apa uzata pentru
imbunatatirea conectivitatii
Reabilitarea/reinnoirea/dotarea cu statii de
epurare a municipiilor si oraselor > 10.000 PE
Dotarea cu instalatii de epurare a apei uzate a
localitatilor mai mici, pentru a se conforma la
obiectivele nationale

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020
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PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

7.1

Rezumat
Aceasta sectiune a raportului contine urmatoarele sub-sectiuni care descriu cerintele planului
de investitii pe termen lung. Sub-sectiunile sunt dupa cum urmeaza:

7.2
7.2.1

-

Contextul in care are loc planificarea

-

Masuri de investitii pe termen lung

-

Parametri si pre-dimensionarea proiectului de baza

-

Costuri unitare

-

Costul de investitii

-

Costuri operationale, Intretinere si administrative

-

Graficul de implementare si esalonarea masurilor de investitii

-

Criterii pentru esalonare

Contextul planificarii
Obiectivele Programului Operational Sectorial (POS) de Mediu
Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si ape uzate” a Programului
Operational Sectorial Mediu stabileste ca obiective, urmatoarele:
furnizarea de servicii de apa si canalizare corespunzatoare, la tarife accesibile
asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane,
Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa,
Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din statiile de epurare a apelor uzate,
crearea unor structuri inovative si eficiente de gospodarire a apelor.
Prin urmare, obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru
institutional si legal, solid si sustenabil, care sa asigure:
o structura de implementare pe termen lung a investitiilor planificate in cadrul Programului
Operational Sectorial de Mediu
o capacitate adecvata de gestionare a instalatiilor existente si a celor viitoare.
In conformitate cu politicile Romaniei reflectate in Programul Operational Sectorial de Mediu,
realizarea acestor obiective are loc prin procesul de regionalizare, respectiv implementarea
unui cadru institutional in zona Proiectului, astfel incat sa combine alimentarea cu apa si
serviciile de apa uzata din zonele de dezvoltare din acea regiune, in cadrul unui proces comun
de exploatare. Regionalizarea este elementul cheie in imbunatatirea calitatii si eficientei
infrastructurii locale de apa si a serviciilor in scopul realizarii obiectivelor de mediu, dar si pentru
a asigura sustenabilitatea investitiilor, exploatarii, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung
a sectorului de apa, precum si o crestere regionala echilibrata.

7.2.2

Contributia la obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu
Romania a convenit sa se conformeze pana in 2015 Directivei Europene 98/83/EC privind
calitatea apei potabile si pana la sfarsitul anului 2018 Directivei 91/271/EC privind epurarea
apelor uzate urbane.
Romania intentioneaza ca in perioada 2010 – 2015 sa faca investitiile necesare in vedere
conformarii in ceea ce priveste indicatorii apei potabile: turbiditate, amoniac, pesticide, nitrati,
etc., precum si in ceea ce priveste colectarea, epurarea si evacuarea epelor uzate urbane.
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Este planificat ca pana in 2015 colectarea si epurarea apelor uzate sa se realizeze pentru
aglomerari de peste 10.000 p.e (populatie echivalenta) si pana in 2018 pentru aglomerari intre
2.000 si 10.000 p.e.
Deficientele-cheie si schemele pentru rectificarea acestor deficiente in ceea ce priveste apa
potabila si apele uzate in judetul Cluj, Regiunea Turda – Campia Turzii identificate in cursul
studiului vor contribui la obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu pentru
Romania.
In cadrul acestui document au fost determinate urmatoarele statistici privind furnizarea de apa
si servicii ape uzate:
Tabel 1 Centralizatorul informatiilor privind alimentarea cu apa în regiunea
Turda-Campia Turzii
Populatia 2013

% din total
populatie

Alimentare cu apa centralizata existenta
Populatie racordata

86.889

87,64

Alimentare cu apa centralizata existenta
Populatie neracordata

12.259

12,36

Total

99.148

100.00%

Note

Tabel 2 Centralizatorul informatiilor privind sistemul de apa uzata în regiunea
Turda-Campia Turzii
Populatia 2013

% din total
populatie

Sistem existent de apa uzata - Populatie racordata

74.438

75.08

Sistem existent de apa uzata - Populatie neracordata
Total

24.710
99.148

24.92
100.00%

7.2.3

Justificarea conformarii schemelor de apa potabila la POS de Mediu

Note

Articolele relevante din Directiva Apei Potabile (98/83/EC) prevad urmatoarele:
Articolul 4 (1)
1.

Pe langa obligatiile izvorate din alte prevederi comunitare, statele membre vor
lua masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman
este sanatoasa si curata. Conditia minima a acestei Directive este aceea ca
apa destinata consumului uman este considerata sanatoasa si curata daca:
(a)
este libera de micro-organisme si paraziti, precum si de orice
substante care, ca numar si concentratie, constituie un pericol potential
pentru sanatatatea umana si
(b)
Indeplineste conditiile minime stabilite in Anexa I, partile A si B, si
daca, in conformitate cu prevederile relevante ale art. 5 pana la 8 si 10
si in conformitate cu Tratatul, tarile membre iau toate masurile
necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman se
conformeaza cerintelor acestei Directive.
Articolul 6 – Punctul de conformare
1.
Valorile parametrilor stabilite in conformitate cu Articolul 5 vor fi respectate:
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In cazul apei furnizate din reteaua de distributie, la punctul in care, in
incinte sau Intr-o cladire, iese din robinete care sunt destinate in mod
normal consumului uman;
In cazul apei furnizate din cisterna, in punctul in care iese din cisterna;
iIn cazul apei puse in sticle sau canistre destinata vanzarii, la punctul
in care apa este turnata in sticle sau canistre;
In cazul apei folosite in productia alimentara, la punctul in care apa
este utilizata pentru productie.

Schemele care au fost identificate includ nu numai locatiile in care nu exista alimentare
centralizata cu apa, ci si locatiile unde sistemele existente au probleme in ceea ce priveste
respectarea Articolului 4 (1).

7.2.4

Justificarea conformarii schemelor de ape uzate cu POS de Mediu
Articolele relevante din Directiva privind Apele Uzate Urbane (91/271/EEC) sunt urmatoarele:
Articolul 3
1.

2.

Articolul 4
1.

2.

3.

Statele membre se vor asigura ca toate aglomerarile au sisteme de colectare
pentru apele uzate urbane,
cel tarziu pana la 31 decembrie 2013 pentru acelea cu o populatie
echivalenta (p.e) de peste 15.000 si
cel tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru acelea cu o p.e. intre
2.000 si 15.000.
Pentru apele uzate urbane care se deverseaza in ape considerate „zone
sensibile”, asa cum sunt definite la Articolul 5, statele membre se vor asigura
ca sistemele de colectare sunt furnizate pana cel tarziu 31 decembrie 1998
pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e. Acolo unde realizarea unui sistem de
colectare nu este justificata fie din cauza ca nu va genera un avantaj ecologic,
fie din cauza ca ar implica un cost excesiv, vor fi folosite sisteme individuale
sau alte sisteme adecvate care asigura acelasi nivel de protectie a mediului
Sistemele de colectare descrise la paragraful 1 vor Indeplini cerintele din
Anexa I (A). Aceste cerinte pot fi amendate in conformitate cu procedura
detaliata in Articolul 18.
Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intra in sistemele
de colectare vor fi supuse unui al doilea tratament sau unui tratament
echivalent inainte de a fi evacuate, dupa cum urmeaza:
cel tarziu pana la 31 decembrie 2.000 pentru toate evacuarile din
aglomerarile de peste 15 000 p.e.
cel tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru toate evacuarile din
aglomerarile Intre 10.000 si 15.000 p.e.,
cet tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru evacuarile in ape dulci si
estuare din aglomerari Intre 2 .00 si 10 .00 p.e.
Apele uzate urbane evacuate in ape situate in regiuni muntoase Inalte (peste
1.500 m de la nivelul marii), unde este dificil de aplicat un tratament biologic
eficient din cauza temperaturilor scazute, pot fi supuse unui tratament mai
putin riguros decat cel prescris in paragraful 1, cu conditia ca studiile detaliate
sa indice ca astfel de evacuari nu afecteaza in mod negativ mediul.
Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate descrise la paragraful 1 si 2
vor Indeplini conditiile aferente din Anexa I.B. Aceste conditii pot fi amendate in
conformitate cu procedura descrisa in Articolul 18.
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Gradul de Incarcare exprimat in p.e. va fi calculat pe baza Incarcaturii medii
maxime saptamanale care intra in statia de epurare in timpul unui an, exclusiv
situatiile neobisnuite precum ploile torentiale.

In sensul paragrafului 2, statele membre vor identifica pana la 31 decembrie
1993 zonele sensibile conform criteriilor descrise in Anexa II.
Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intra in sistemele
de colectare, inainte de a fi evacuate in zonele sensibile, vor fi supuse unei
epurari mai riguroase decat cea descrisa la Articolul 4 pana cel tarziu la 31
decembrie 1998, pentru toate deversarile din aglomerari de peste 10.000 p.e.
Deversarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane descrise in paragraful
2 vor Indeplini conditiile aferente din Anexa I B. Aceste cerinte pot fi amendate
in conformitate cu procedura descrisa in Articolul 18.
In mod alternativ, conditiile pentru statiile individuale descrise in paragrafele 2
si 3 de mai sus nu se aplica in zonele sensibile unde se poate arata ca
procentul minim de reducere a Incarcarii totale care intra in toate statiile de
epurare din acea zona este de cel putin 75% pentru fosfor si cel putin 75%
pentru azot.
Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane care sunt situate in
ariile de captare relevante ale zonelor sensibile se vor supune paragrafelor 2, 3
si 4. in cazul in care ariile de captare de mai sus
In cazurile in care zonele de captare de mai sus sunt situate integral sau partial
Intr-un alt stat membru, se aplica articolul 9.
Statele membre vor analiza zonele identificate ca fiind sensibile la interval nu
mai lungi de 4 ani.
Statele membre se vor asigura ca zonele identificate ca fiind sensibile in urma
analizei conform paragrafului 6 vor Indeplini conditiile de mai sus in termen de
6 ani.
Un stat membru nu trebuie sa identifice zonele sensibile in sensul acestei
Directive daca implementeaza tratamentul stabilit conform paragrafelor 2,3 si 4
pe intregul sau teritoriu.

Conform Anexei 3 a Conventiei de Aderare, a fost identificata o lista de locatii cu date-tinta de
conformare pentru retelele de ape uzate si epurare, date care au fost modificate fata de
directiva initiala. in tabelul urmator sunt prezentate proiectele care au fost identificate, cu
justificarea in conformitate cu directivele UE. in Sectiunea 7.3 sunt prezentate detalii ale
proiectelor si stadiul lor de conformare.

7.2.5
7.2.5.1

Sustenabilitatea proiectelor
Introducere
Cerintele de sustenabilitate se refera la toate tipurile de dezvoltare, nu numai in tarile
industrializate, dar si in cele in curs de dezvoltare.
In scopul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate, definitia sustenabilitatii se concentreaza pe
prestarea serviciului si pe intretinerea si protectia bazei de resurse naturale pentru a asigura o
resursa durabila. Cu alte cuvinte, volumul de apa extras de la sursa nu ar trebui sa epuizeze
sau sa degradeze resursa de apa, iar apa uzata returnata in sistemul natural nu ar trebui sa
degradeze sau sa epuizeze emisarul prin contaminare.
Prin urmare, sustenabilitatea ar trebui luata in calcul intr-un stadiu timpuriu al programelor de
dezvoltare si daca nu se poate asigura sustenabilitatea, atunci proiectul nu ar trebui continuat.
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Deci sustenabilitatea ar trebui definita simplu daca serviciul sau beneficiile asigurate de proiect
continua sa fie disponibile pentru perioada pentru care au fost proiectate la calitatea si in
cantitatea care au fost propuse initial. Aceasta inseamna ca daca un robinet este pornit dupa
douazeci de ani, apa va curge in conditiile si parametrii de calitate proiectati initial, cu conditia
ca schema de alimentare cu apa sa nu fi fost abandonata si sa nu fi fost supusa unei reabilitari
majore.
Este clar ca nu au fost luate in calcul cerintele de sustenabilitate atunci cand s-au realizat
proiectele initiale de alimentare cu apa si apa uzata, intrucat acestea au fost abandonate pe
parcursul duratei de viata proiectate si nu functioneaza conform proiectului initial din cauza
lipsei de intretinere.
Conditiile de sustenabilitate privind serviciile de apa sunt, prin urmare, dupa cum urmeaza:
Tabel 3 Conditiile de sustenabilitate
Conditii

Comentarii

Ar fi trebuit sa existe bani pentru cheltuieli curente
si pentru reparatii ocazionale

Tarifele percepute pentru alimentarea cu apa si
epurarea apelor uzate ar trebui sa fie suficiente
pentru a acoperi cheltuielile de intretinere
necesare pentru a mentine serviciul la parametrii
proiectati initial.

Ar fi trebuit sa existe acceptul din partea
consumatorului de servicii

Consumatorii trebuie sa vada beneficiile aduse lor
in furnizarea serviciului.

Sursa care furnizeaza serviciul ar fi trebuit sa fie
adecvata.

Pentru apa potabila, sursa trebuie trebuie sa aiba
calitatea si cantitatea suficienta pentru a se
asigura ca consumatorii o vor plati.

Proiectul ar fi trebuit sa fie corect realizat

Proiectantii sistemului ar trebui sa ia in calcul
conditiile de intretinere ale sistemului de
alimentare cu apa sau de apa uzata in stadiu
timpuriu pentru a se asigura ca proiectele sunt
optimizate, relevante si asigura nivelul de servicii
solicitat.

Ar fi trebuit sa fie o constructie sanatoasa.

Aceasta ar putea necesita reciclarea resurselor,
modernizarea tehnicilor de constructie si utilizarea
unor materiale noi si alternative pentru a asigura
un produs sustenabil.

Aceste elemente implica urmatoarele:
Chestiuni tehnice,

7.2.5.2

-

Factori sociali,

-

Elemente financiare,

-

Mediul natural,

-

Aranjamente institutionale.

Conditii pentru servicii durabile
Pentru a initia si presta un serviciu, urmatoarele activitati sunt esentiale:
colectarea veniturilor,
administrare,
functionare tehnica,
intretinere,
management.
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In toate aceste domenii este necesara calificarea personalului pentru a asigura realizarea
eficienta a acestor activitati in scopul de a mentine serviciul functional si durabil.
In plus fata de cele detaliate mai sus, ar trebui constientizate urmatoarele:
constiinta si opinia publica,
capacitatea continua de plata a serviciilor,
conflictul social
7.2.5.3

Fazele esentiale pentru durabilitate/sustenabilitate
Fazele importante ale dezvoltarii unui proiect, care sunt critice pentru asigurarea durabilitatatii,
sunt: faza de initiere si faza de continuare.
Faza de initiere consta in urmatoarele:
recunoasterea faptului ca un serviciu este necesar,
formularea unei cereri,
planificarea serviciului,
proiectarea si constructia infrastructurii fizice,
stabilirea cadrului institutional,
stabilirea standardelor si conditiilor de intretinere si
punerea in functiune initiala
Faza de continuare este pentru restul duratei de viata a serviciului si cuprinde:
functionarea serviciului pentru satisfactia consumatorului
colectarea veniturilor,
intretinerea infrastructurii la standardele solicitate,
administrare
si toate activitatile de zi cu zi.
Prin urmare, pentru ca proiectele sa supravietuiasca din faza initiala pana la faza de finalizare,
este necesar sa se acorde atentie egala sau chiar mai mare investitiilor si cunostintelor in
domeniu, pentru a se asigura ca sistemele de suport instututionale sunt stabilite precum si ca
acestea au capacitatea de a-si indeplini functiile.

7.3
7.3.1

Masurile de investitii pe termen lung
Riscurile pentru investitii
Riscurile in proiectele de constructii majore, cum sunt cele care vor fi realizate in sectoarele de
apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii pot fi clasificate in conformitate cu
urmatoarele liste de explicatii:
A. Factori socio-economici
Factor
Descrierea efectelor
Protectia mediului
Modificarile in legislatie, in procedurile de aprobare, pot
produce intarzieri in procesul de proiectare
Reglementarea
Modificarea liniilor directoare in practica de proiectare si de
sigurantei publice
lucru poate necesita re-proiectarea unor instalatii si impune noi
tehnici de constructie.
Instabilitatea
Inflatie, rate de dobanzi de recesiune.
economica
Fluctuatia cursului de
Procurarea de echipamente de la furnizori straini, atunci cand
schimb
livrarea are loc la o distanta considerabila in timp fata de
momentul comenzii
B. Relatii in cadrul organizatiilor
Relatii contractuale
Din cauza unor probleme contractuale care nu pot fi rezolvate,
pot avea loc relatii tensionate intre diverse organizatii implicate
in procesul de proiectare/constructie
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Discutii privind problemele care au la baza responsabilitatea, in
defavoarea rezolvarii nevoilor proiectului.
Restrictionarea comunicarii libere intre client si proiectant din
cauza problemelor politice si juridice care au aparut pe
parcursul proiectului.

C. Probleme tehnologice
Ipoteze de proiectare
Progrese in ceea ce priveste noile tehnologii si materiale, care
pot prezenta noi probleme pentru proiectanti si constructori.
Starea locatiei
Conditiile de la fata locului constituie un risc major, mai ales
cele de sub suprafata, care prezinta Intotdeauna un anumit
grad de incertitudine. Aceasta poate crea o incertitudine in plus
atunci cand se folosesc noi tehnologii si materiale pentru
instalatii cu caracteristici operationale necunoscute.
Proceduri de
Este posibil sa nu se fi anticipat integral procedurile de
constructie
constructie pe perioada fazei de proiectare si este posibil ca
proiectul sa nu se fi modificat dupa Inceperea constructiei.
Siguranta la locul de
Noua procedura de constructie poate necesita actualizarea
munca in domeniul
procedurilor de siguranta la locul de munca in domeniul
constructiilor
constructiei.
Proiectele de infrastructura, asa cum sunt cele de statii de epurare si cele de canalizare,
prezinta de obicei un anumit risc de depasire a bugetelor definite initial la toate articolele
detaliate mai sus, precum si in ceea ce priveste modificarea conditiilor terenului, a pozitiei altor
utilitati, reabilitarea in conditii de functionare, reabilitarea structurilor existente, dar si riscul
obisnuit contractual standard, cum ar fi: conditiile fizice, intarzieri necauzate de Contractor,
Forta majora, etc. Chiar si micile devieri pot cauza o depasire considerabila a bugetului alocat.

7.3.1.1

Justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila

Necesitatea si justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila si retelele de apa potabila
sunt rezumate in urmatorul tabel, care este impartit pe aglomerari si localitati urbane si rurale. Rata de
conectivitate si procesele de tratarea apei care sunt propuse vor trebui sa respecte termenele scadente
stabilite in Tratatul de Aderare.
Tabel 4 Justificarea proiectului privind apa potabila: Urban
Municipiu

Descriere

Conectivitatea
actuala 2013

Conectivitatea
propusa 2015

Tratarea
apei
2015

Turda

Municipiu

94.41%

100%

Da

Campia
Turzii

Municipiu

93.00%

100%

Da

Proiecte propuse

reabilitarea puturi apa,
reabilitare rezervor apa,
reabilitare de aductiune
apa, extinderi retele apa,
reabilitare retele apa
captare si statie tratare
noua de apa, construire
rezervor,
reabilitare rezervor,
extinderea
retelei
de
alimentare cu apa,
reabilitare
retele
de
alimentare cu apa,
extindere si reabilitarea
aductiuni de apa.
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Tabel 5 Justificarea proiectului privind apa potabila: localitati rurale
Comuna

Descriere

Conectivitatea
actuala 2013

Conectivitatea
propusa 2015

Tratarea
apei
2015

Mihai Viteazu

Comuna

82.16%

100%

Da

Viisoara

Comuna

79.85%

100%

Da

Calarasi
Sandulesti

Comuna
Comuna

91.99 %
100%

100%
100%

Da
Da
Da

Luna

Comuna

84.40%

100%

Petrestii de
Jos

Comuna

100%

100%

Da

Ceanu Mare

Comuna

60.54%

100%

Da

Tritenii de
Jos

Comuna

36.11%

100%

Ploscos

Comuna

52.28%

93%

Da

Ciurila

Comuna

53.04%

100%

Da

7.3.1.2

Da

Proiecte propuse

Reabilitare
retele
de
alimentare cu apa Mihai
Viteazu,
extindere
si
reabilitarea aductiuni de apa
Mihai Viteazu,
reabilitare aductiune apa in
Cheia, reabilitare retea apa
Cheia, extindere retea apa
Cornesti,
reabilitare retea apa Cornesti,
reabilitare rezervor Cornesti.
Extindere retea apa Viisoara si
Urca.
Extindere retea apa Bogata
realizare puturi de apa si statie
tratare in Gligoresti,
extindere retea apa in Luncani.
statii de tratare noi pentru
Plaiuri,
Craiesti,
Deleni,
Petrestii de Jos si Petrestii de
Mijloc
puturi, staie tratare, rezervor
apa si extindere retea apa in
Hodai
Boian
si
Strucut,
extindere retele apa in Fanate,
Dosul Napului, Ciurgau, Valea
lui Cati si Boian.
puturi apa si statie tratare in
Padureni, Tritenii de Jos si
Colonia,
extindere retea apa in Tritenii
de sus, Tritenii de Jos,
Padureni si,
Rezervor de apa in Tritenii de
Jos,
Extindere retea apa in Triteni
Hotar si Clapa.
puturi,
statii
de
tratare,
rezervoare
apa
Crairat,
extindere retea apa in Crairat,
Valea Florilor si Ploscos.
puturi,
statii
de
tratare,
rezervoare apa si extindere
retele apa in Salicea, Saliste,
Prunis si Sutu.

Justificarea investitiilor privind apa uzata
Necesitatea si justificarea investitiilor in apa uzata si retelele de apa uzata sunt rezumate in
urmatorul tabel, care este impartit pe aglomerari si localitati urbane si rurale. Conectivitatea si
epurarea apei care sunt propuse vor trebui sa respecte termenele scadente stabilite in Tratatul
de Aderare.
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Tabel 6 Justificarea proiectului de apa uzata : Urban
Municipiu

Descriere

Conectivitatea
actuala 2012

Conectivitatea
propusa 2015

Tratarea
apei uzate
2015

Turda

Municipiu

92.07%

100%

Da

Campia
Turzii

Municipiu

90.04%

100%

Da

Proiecte propuse
extinderea retelei de
canalizare, statii noi de
pompare,
reabilitari
retele de canalizare.
extinderea retelei de
canalizare,
reabilitari
retele de canalizare,
tratarea
termica
a
namolului din SE.

Tabel 7 Justificarea proiectului - apa uzata: Comune si localitati rurale
Comuna

Descriere

Conectivitatea
actuala 2012

Conectivitatea
propusa
2018

Epurarea
apei uzate
2018

Mihai Viteazu

Comuna

37.45%

100%

Da

Viisoara

Comuna

72%

100%

Da

Calarasi

Comuna

46.61%

100%

Partial

Sandulesti

Comuna

80.94%

100%

Da

Luna

Comuna

43.85%

88.10%

Partial

Tritenii de Jos

Comuna

31.67%

54.46%

Partial

Comuna

0%

0%

-

-

Comuna
Comuna
Comuna

0%
8.35%
0%

0%
8.39%
0%

Partial
-

-

Petrestii de
Jos
Ploscos
Ciurila
Ceanu Mare
7.4
7.4.1

Proiecte propuse
extinderea retelei de
canalizare in Mihai
Viteazu
extinderea retelei de
canalizare in Viisoara
si Urca
extindere retele
canalizare si statii de
pompare in Sandulesti
extinderea retelei de
canalizare, statii noi de
pompare in localitatea
Luna
extindere retele
canalizare in Tritenii de
Sus si Tritenii de Jos

Parametrii de baza si pre-dimensionarea proiectului
Introducere
Acest capitol are la baza detaliile prezentate in Master Planul anterior privind apa potabila si
apele uzate. Criteriile de proiectare propuse pentru domeniul serviciilor pentru Operatorul
regional CAA constituie baza proiectelor cuprinse in acest Master Plan.

7.4.2

General
Orizonturi de planificare.
Prezentul Master Plan are un orizont de 30 de ani, impartit in doua orizonturi de planificare:
Etapa 1 – din anul 2014 pana in anul 2020
Etapa 2 – dupa anul 2020
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Legislatia tehnica
Propunerile sunt menite sa aduca capacitatile de apa si ape uzate la cerintele directivelor UE,
acolo unde sunt aplicabile. Legislatia relevanta a fost discutata in capitolele anterioare.
Reglementarile cele mai importante pentru planificare sunt urmatoarele:

Calitatea apei
potabile:

Legea nr. 458/2002, cu completarile ulterioare, care corespunde Directivei UE
98/83/EC.

Ape uzate:

NTPA – 011/2002, care a fost introdusa cu HG 188/2002 cu completarile
ulterioare
NTPA-002/2002 – Norme privind deversarea apelor uzate in canalizarea
municipala si/sau in statiile de epurare.
NTPA-001/2002 – Norme privind limitele de incarcare a apelor uzate industriale si
menajere care sunt evacuate in emisari.

7.4.4
7.4.4.1

Alimentarea cu apa potabila
Cererea de apa
Cererile de apa proiectate vor fi analizate pentru fiecare locatie in conformitate cu informatiile si
procedurile prezentate mai jos, cuprinzand situatia pentru anii intermediari.

7.4.4.2

Cererea casnica urbana
Tabelul de mai jos cuprinde numarul de persoane pe gospodarie in scopul proiectarii alimentarii
cu apa si a canalizarii.
Tabel 8 Ocupanti pe gospodarie
Ocupanti pe gospodarie
Descriere

Total (nr.)

Orase (nr.)

Sate (nr.)

Apartament

2,64

2,79

3,01

Casa:

2,89

2,62

2,65

Avand la baza efectele contorizarii si ale cresterii tarifelor, criteriile de proiectare in ceea ce
priveste cererea de apa pentru diferite categorii de consumatori sunt dupa cum urmeaza:

Tabel 9 Cererea domestica urbana
Descriere

Consum
(l/zi pe cap de locuitor)

Racordari la case:

110

Racordari la curti:

80

Alimentare publica de la robinet:

50

Toate retelele urmeaza sa fie proiectate pentru cererea de racordare la case.
Situatia actuala referitoare la nivelul serviciilor (numere si tipuri de racordari, inregistrarile
privind consumul actual, daca sunt disponibile) va fi determinata pentru fiecare locatie. Aceste
informatii pot fi folosite pentru a modifica, daca e necesar, valorile consumului pe cap de
locuitor pentru fiecare localitate.
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Cererea domestica rurala
In zonele rurale, se estimeaza un consum mai mic pe cap de locuitor, apa fiind folosita mai mult
pentru animale si gradina. La ora actuala, cererea estimata, atat pentru consumul uman, cat si
pentru cel animal (precum si alte aspecte ale alimentarii cu apa pentru zonele rurale) este
prevazuta in normativul romanesc P66 - 2001.

7.4.4.4

Cererea institutiilor si cea comerciala
Aceasta se refera la cererea de apa pentru institutii publice, precum: scoli, spitale, birouri ale
autoritatilor locale si centrale, pentru spalatul strazilor, gradinilor publice, etc.
Aceasta estimare a cererii are la baza inregistrarile consumului contorizat actual, daca sunt
disponibile. Daca nu, ar trebui luate in calcul estimarea data in standardele romanesti
nr. 1343/1-95 si 1343/2-89. Cererea zilnica pentru utilizatorii majori are la baza urmatoarele
criterii:
Tabel 10 Cererea institutiilor si cea comerciala
Descriere

Volum

Unitate de masura

Scoli

50

l/elev

Birouri

30

l/angajat

15-50

l/angajat

Spitale

250 - 450

l/pat

Moteluri

150

l/pat

Restaurante

60

l/loc

Ateliere/magazine

Cererea neidentificata a societatilor comerciale va fi cuantificata folosind un coeficient calculat
care se adauga cererii domestice.

7.4.4.5

Cererea industriala
Au fost studiate intreprinderile industriale mari si s-a analizat consumul de apa al acestora. Pe
baza Planului de dezvoltare urbana, s-au facut estimari pentru dezvoltari viitoare, luandu-se in
3
3
calcul 30 m /ha⋅zi pentru industriile consumatoare de apa si 8 m /ha⋅zi pentru industriile
neconsumatoare de apa.

7.4.4.6

Stingerea incendiilor
Se presupune ca la nivelul Master Planului cerintele privind stingerea incendiilor vor fi
satisfacute prin luarea in calcul a capacitatii sursei, sistemelor de inmagazinare, transport si
distributie. Proiectele detaliate ar trebui sa respecte conditiile SR 1343-1.

7.4.4.7

Apa nefacturata (sau neaducatoare de venit)
Apa neplatita este exprimata ca un procent din apa totala produsa pentru sistem. Apa neplatita
cuprinde: scurgerile din sistem, apa luata prin racordari ilegale, inacuratetea contorizarii,
preaplinul rezervoarelor si utilizarea legala necontorizata, precum stingerea incendiilor,
evacuari din lacul de acumulare. in lipsa unor informatii mai detaliate asupra pierderilor actuale
din sistem, se va presupune ca apa neaducatoare de venit va fi redusa cu nu mai mult de 25%
din totalul de apa distribuita.
Totusi, in practica un simplu procent constituie un indicator slab al performantei sistemului. De
exemplu, introducerea contorizarii consumatorilor, are deseori ca rezultat o reducere
semnificativa a consumului de apa, care duce la o crestere a procentului de apa neaducatoare

Pagina 15

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

de venit, desi volumul absolut ar ramane aproximativ acelasi. Din acest motiv, apa
neaducatoare de venituri este deseori mentionata ca litri pe racord pe zi.
Este recunoscut faptul ca vor avea loc intotdeauna pierderi reale, chiar si in cel mai bun si mai
bine gestionat sistem. Pierderile Anuale Reale Inevitabile (PARI) reprezinta o masura a celei
mai mici pierderi reale anuale ce se poate realiza din punct de vedere tehnic dintr-o retea de
conducte. PARI pentru un sistem poate fi estimat ca:

PARI (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P
unde:
Lm = lungimea conductelor [km]
Nc = Numarul racordurilor la serviciu
Lp = Lungimea conductelor private de la limita proprietatii pana la contor [km]
P = Presiunea medie [m]
7.4.4.8

Variatia cererii
Factorii sezonieri si varfurile zilnice de sarcina au fost estimati din facturarile trecute si datele
de productie. In scopul analizarii capacitatii necesare pentru lucrarile la sursa, instalatiile de
tratare si sistemele principale de transport, cererea in perioadele de varf este luata ca variind
intre 1,6 – 2,2 % din consumul mediu anual.
Conductele de distributie trebuie proiectate pentru cererea din orele de virf. Aceasta a fost
considerata ca fiind 1,9 % din cererea medie zilnica.

7.4.5

Tratarea apei

7.4.5.1

Sursele de apa
Sursele de apa vor fi selectate pentru a satisface cererea zilnica maxima estimata pentru
perioada relevanta a proiectului, inclusiv apa neaducatoare de venituri. Acolo unde pierderile
din tratare sunt semnificative (de ex. la statiile conventionale de tratare), acestea sunt luate in
calcul.
In vecinatatea lucrarilor la sursa va exista o zona sanitara cu utilizare si acces limitate, care va
respecta normele in vigoare (HG 930/2005).

7.4.5.2

Calitatea apei brute
Calitatea apei brute trebuie sa fie la un nivel la care sa poata fi tratata pana la obtinerea calitatii
de apa potabila prin mijloace conventionale. Nu ar trebui sa existe substante toxice si metale
grele in apa bruta.
Conditiile privind calitatea apei brute de suprafata sunt prevazute in HG nr. 100/2002, care este
in conformitate cu Directiva UE nr. 75/440/EEC.

7.4.5.3

Alternativele de tratare a apei

7.4.5.3.1

Apa freatica

Apa freatica este in general de calitate buna atunci cand este luata in calcul intr-o schema de
alimentare cu apa potabila. Cerintele posibile de tratare cuprind:
-

Ventilatie pentru indepartarea CO2 dizolvat si reducerea pH-ului;

-

Aerare plus filtrare pentru indepartarea fierului si/sau manganului;
Corectarea pH-ului cand valoarea finala nu se incadreaza in intervalul
recomandat.
Dezinfectare preventiva, in mod normal clorinare, pentru a asigura o
alimentare sigura din punct de vedere bacteriologic.

-
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Apa de suprafata

Apa de suprafata va suferi in general un tratament conventional constand in:
-

coagulare,
floculare,
decantare,
filtrare,
dezinfectie (clorinare).

Detaliile tratamentului vor fi determinate conform calitatii actuale a apei brute. Criteriile generale
de proiectare pentru elementele principale sunt urmatoarele:

7.4.5.3.3

Decantarea

Limitele de viteza pentru decantoare sunt urmatoarele:-

7.4.5.3.4

-

Decantoare orizontale

Viteza = 1.0 pana la 1.2 m/h;

-

Decantoare verticale

Viteza verticala = 2.0 pana la 2.5 m/h.

Filtrarea rapida (NTU>100)

Limitele de viteze pentru filtrarea rapida sunt dupa cum urmeaza:
-

Filtre rapide

3

2

6 la 8 m /h/m .
3

2

Ratele obisnuite de spalare inversa sunt intre 18 si 50 m /h/m , cu o rata a debitului de aer de
aprox. 15 pana la 25 m/sec.
Marimea granulelor pentru filtrele rapide trebuie sa fie de o dimensiune efectiva de 0,5 mm, cu
un coeficient de uniformitate de 1,5. Unele statii existente au marimea efectiva in jur de 0,8
mm. Cu cat este mai mare dimensiunea granuleIor, cu atat trebuie sa fie mai mare rata de
spalare inversa.

7.4.5.3.5

Filtrarea lenta (NTU 25-100)

Acolo unde turbiditatea apei brute este sub 25 NTU, poate fi luata in calcul utilizarea filtrelor
3
2
lente. Rata de filtrare va fi Intre 0,1 si 0,2 m /h/m .

7.4.5.3.6

Dezinfectia (clorinarea)

Ratele de dozare ar trebui sa indeplineasca conditii specifice pentru a atinge intervalul de
concentratie reziduala de 0,2 – 0,5 mg/l de clor in apa in sistemul de distributie.

7.4.5.3.7 Capacitatea de rezerva
Instalatiile de tratare ar trebui sa aiba o capacitate de rezerva suficienta pentru a preveni
reducerea debitului in timpul lucrarilor de curatire si intretinere a diferitelor componente.
7.4.5.4

Gestionarea namolului
Din cauza continutului sau mare de substante chimice utilizate in tratarea apei, namolul nu ar
trebui evacuat in rau.
Instalatia de spalare/tratare a apei si namolului trebuie sa cuprinda colectare, ingrosare,
desecare si transport al namolului deshidratat la locul de depozitare, precum si reciclarea apei
recuperate.
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Rezervoare
Rezervoarele functionale ar trebui sa aiba o capacitate suficienta de inmagazinare pentru a
acoperi diferenta dintre cererea din orele de varf si alimentarea curenta de la sursa, cererea de
apa pentru stingerea incendiilor; totodata, ar trebui sa aiba un volum de avarie in caz de pana
de current, reparatii sau activitati de intretinere. In general, sunt suficiente in jur de sase pana la
opt ore de alimentare pentru o inmagazinare echilibrata intr-un oras mic. O capacitate
suplimentara de inmagazinare va depinde de nivelul de risc al sistemului de alimentare cu apa.
Pentru a asigura rezerve peste necesar in scopul echilibrarii consumului, se recomanda o
capacitate minima de inmagazinare in jur de 50% din cererea medie zilnica.

7.4.5.6

Conducte
Conductele de transport de la sursa la reteaua de distributie ar trebui proiectate pentru cererea
maxima zilnica. Capacitatile de stocare de la capatul conductei de transport ar trebui sa faca
fata debitului orar de varf din sistemul de distributie.
Reteaua de distributie va fi proiectata pentru cererea din orele de varf.
Viteza apei va fi mentinuta sub 2 m/sec.
Materialele recomandate sunt polietilena de inalta densitate (PEID) si materialele plastice din
rașina armata cu fibra de sticla (GRP).

7.4.5.7

Capacitati de rezerva
Vor fi realizate gauri de sonda cu un generator Diesel cu sursa de curent de rezerva, asa cum
s-a mentionat mai sus, daca electricitatea este sursa principala.
Va fi asigurata pana la 50% din capacitatea de rezerva, cu toate dotarile, in functie de
vulnerabilitatea schemei.
Vor fi asigurate statii de pompe si pompe auxiliare, care vor avea atat pompe de rezerva cat si
sursa de putere de rezerva, dupa cum urmeaza:

7.4.6

-

capacitatea de evacuare necesara ar trebui impartita in cel putin doua unitati egale, cu o
unitate similar instalata ca rezerva.

-

va fi asigurata o capacitate electrica integrala de rezerva, care sa faca fata capacitatii
nominale a tuturor pompelor in stare de functiune care functioneaza simultan plus
conditiilor de pornire.

Colectarea si epurarea apelor uzate

7.4.6.1

Debitele de canalizare

7.4.6.1.1

Apele menajere

Debitul de calcul se considera de 100% din cantitatea de apa consumata.

7.4.6.1.2

Apele uzate industriale

Debitele industriale sunt masurate pentru fiecare companie mare.
Pentru alte industrii mici si zone industriale planificate, debitele sunt estimate presupunandu-se
ca 90% din consumul de apa este returnat in sistemul de canalizare.

7.4.6.1.3

Apele uzate din institutii.

Debitul de calcul se considera de 100% din cantitatea de apa consumata.
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Infiltratii si scurgeri
Trebuie lasata o toleranta la categoria „infiltratii” pentru infiltratii de apa freatica si/sau scurgeri
de ape pluviale (chiar si in sisteme separate) in sistemul de canalizare. Aceasta are la baza
masuratorile de debite la statia de epurare a apelor uzate, inclusiv debitele din timpul noptii.

7.4.6.3

Apele pluviale
In general vor fi proiectate noile sisteme de canalizare ca sisteme separative.
In etapa de proiectare detaliata, s-ar putea sa fie adecvata o modelare a retelelor si estimarea
debitelor pluviale de varf. STAS 9470 ofera diagrame pentru estimarea intensitatii ploilor in
toate zonele ploioase din Romania.

7.4.6.4

Fosele septice
Se va pune baza in continuare pe fosele septice pentru evacuarea apelor uzate in sate, in zone
izolate. Continutul foselor septice ar trebui dus intr-o statie de epurare a apelor uzate.

7.4.6.5

Debitele maxime
Variatiile sezoniere zilnice si orare ale debitelor de ape uzate din mediul casnic, institutional si
industrial le vor reflecta pe cele ale consumului de apa.
Infiltratiile variaza odata cu nivelul stratului de ape freatice. Acestea se determina din
experienta trecuta, daca exista inregistrari disponibile.

7.4.6.6

Canalizare

7.4.6.6.1

Capacitatea canalizarii

Vor fi proiectate canalizari noi pentru a face fata debitelor de varf, pentru un orizont de
planificare de minimum 20 de ani de la data implementarii proiectului. Daca conditiile locale
permit, canalizarea ar trebui proiectata doar pentru apa menajera (apa de ploaie se va drena
separat).
Numai 70% din capacitatea de debit maxim calculata a conductelor va fi utilizata pentru toate
canalizarile.

7.4.6.6.2

Materiale

Materiale considerate adecvate pentru conductele de canalizare sunt PEID, PVC si GRP.

7.4.6.6.3

Viteza minima si maxima

Studiile au aratat ca utilizarea vitezei de auto-curatatoare traditionala ar putea functiona
satisfacator pentru incarcatura tipica de sediment si dimensiunea tipica a canalelor, dar aceasta
ar putea fi inadecvata acolo unde exista incarcatura mai mare de sedimente sau canale cu
dimensiuni mai mari.

A fost intocmit un tabel revizuit al pantei propuse pe baza Raportului CIRIA R141-proiectarea
canalelor pentru controlul problemelor de sedimentare.

Tabelul propune ca vitezele mai mari de auto-curatare sa fie folosite pentru canale cu diametre
mai mari, ceea ce inseamna ca, conductele vor trebui sa aiba o panta mai mare pentru a
indeplini aceste conditii.
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Aceasta abordare revizuita ar trebui sa aiba urmatoarele avantaje:
-

canalizarea va fi proiectata pentru a functiona fara probleme de sedimente intr-o gama
larga de conditii de functionare,

-

se vor obtine solutii de proiectare mai sigure si mai economice

-

eliminarea canalizarii mai mari, care s-ar afla in prezent in curs de proiectare si pentru
care ar fi necesare lucrari frecvente de intretinere pentru indepartarea sedimentelor;

-

canalizari mai mici, care in prezent sunt pozate cu o panta mai abrupta decat este necesar
pentru prevenirea problemelor de sedimentare, ar putea fi pozate pe o panta mai plana.

Avantajele economice sunt greu de cuantificat, intrucat pot fi foarte specifice locatiei.
Avantajele economice depind de o gama variata de factori, precum incarcarea cu sedimente si
caracteristicile acestora, panta hidraulica disponibila, gama de capacitati de evacuare
necesare, metodele de constructie si costul. Totusi, potentialul pentru reducerea costurilor de
operare pentru intretinerea canalelor si reducerea costurilor in cazul unor avarii in timpul
inundatiilor ar trebui folosit pentru compensarea cresterii de costuri pentru constructia sau
functionarea pe termen lung a retelei de canalizare.

Tabel 11 Date de calcul
Diametru
conducta

Panta

Qplin

Qproiectat

Viteza

Viteza-tinta
CIRIA

(mm)

(m/100m)

(l/s)

(l/s)

m/s

m/s

200

0.500

24

18

0.749

0.703

250

0.370

37

27

0.746

0.728

300

0.300

53

40

0.757

0.748

350

0.240

72

54

0.748

0.765

400

0.200

90

70

0.744

0.779

450

0.180

120

90

0.762

0.792

500

0.150

150

110

0.744

0.804

600

0.120

210

160

0.748

0.824

700

0.100

290

220

0.753

0.841

800

0.085

380

280

0.755

0.855

900

0.072

480

360

0.749

0.868

1000

0.064

590

440

0.754

0.880

1200

0.050

840

630

0.747

0.900

Tabel 12 Capacitatile proiectate ale conductelor la pante minime
(Vplin = 0.75 m/s) in conformitate cu Raportul CIRIA R141-proiect canalizare pentru
controlul problemelor legate de sedimente
Diametru
conducta
(mm)
200

Panta

Qplin

Viteza

(l/s)
22

Qproiectat 70%
din Qplin
(l/s)
16

m/s
0.710

Viteza-tinta
CIRIA
m/s
0.703

(m/100m)
0.450

250

0.353

36

25

0.728

0.728
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Viteza

(l/s)
53

Qproiectat 70%
din Qplin
(l/s)
37

m/s
0.748

Viteza-tinta
CIRIA
m/s
0.748

0.250

74

51

0.764

0.765

400

0.219

98

69

0.779

0.779

450

0.195

126

88

0.793

0.792

500

0.175

158

111

0.804

0.804

600

0.145

233

163

0.823

0.824

700

0.125

324

227

0.842

0.841

800

0.108

428

300

0.852

0.855

900

0.097

554

388

0.870

0.868

1000

0.087

692

484

0.881

0.880

1200

0.073

1023

716

0.904

0.900

Vitezele maxime sunt limitate pentru a reduce abraziunea, a imbunatati conditiile de siguranta
pentru lucratorii din canale si asigurarea unei adancimi adecvate pentru transportul solidelor
flotante. Viteza maxima normala este 2 m/s. In situatii exceptionale poate fi permisa o viteza
maxima absoluta de 4 m/s.

7.4.6.6.4

Diametrul minim al conductelor

Diametrul minim al conductelor va fi:

7.4.6.6.5

-

300 mm diametrul interior pentru canalizarile combinate

-

250 mm diametrul interior pentru canalizarile menajere

-

300 mm diametrul interior pentru colectoarele de ape pluviale

-

160 mm diametrul interior pentru racordurile la gospodarii

Adancimea canalelor

Adancimea minima pentru orice canal va fi in mod normal de 1,2 m, cu exceptia cazurilor in
care conditiile permit o adancime mai mica, dar oricum trebuie sa fie cel putin adancimea de
inghet.
Adancimea maxima va fi in mod normal de 6,0 m.

7.4.6.6.6

Camine

La toate coturile si racordurile de pe conductele gravitationale vor fie instalate camine si canale
de vizitare.

7.4.6.7

Statiile de pompare pentru canalizare
Principalele tipuri de statii de pompe pentru canalizare sunt cele cu pompe submersibile si
camera umeda/camera uscata. Solutia optima pentru fiecare locatie va fi specifica fiecareia
3
dintre acestea, dar in general pentru debite sub 250 m /h se vor folosi statii de pompe
submersibile.
Capacitatea statiei de pompe va fi calculata pe baza debitului maxim sezonier din toate
canalizarile, care va fi deversat in statie pe perioada proiectata.
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Vor fi asigurate pompe de rezerva intr-un raport de minim 25% din pompele in functiune (de
exemplu o pompa de rezerva la 4 pompe in functiune), dar minimum 1 pompa de rezerva.
Controlul pompelor va fi integral automatizat cu transmitere la distanta a starii.
7.4.6.8

Conductele de pompare (de refulare)
Diametrul minim al conductelor de refulare va fi in mod normal de 100 mm. Diametrul va fi
astfel ales incat sa minimizeze posibilitatea ca o canalizare sa devina septica.
Viteza minima pe conducta de refulare va fi 0,6 m/s, iar cea maxima 3,0 m/s.

7.4.6.9

Epurarea apelor uzate si a namolului
Principalii parametri proiectati pentru epurarea apelor uzate sunt:

7.4.6.9.1

Debite

Debitele trebuie calculate conform descrierii de mai sus.
Statia de epurare a apelor uzate va fi proiectata cu o capacitate hidraulica de pana la de trei ori
debitul de varf din sezonul uscat. Se va asigura evacuarea debitelor apelor pluviale in exces
intr-un curs natural de apa.

7.4.6.9.2

Incarcarea

Incarcarea cu poluanti pentru apele uzate menajere va avea la baza urmatoarele incarcari pe
cap de locuitor.
Tabel 13 Incarcarea cu substante poluatoare a apelor uzate menajere
Parametru

Valoarea din proiect

Incarcatura organica
Incarcare cu
suspensie

solide

60 g /cap de locuitor si zi
in

70 g /cap de locuitor si zi

Total azot

14 g /cap de locuitor si zi

Total fosfor

2 g /cap de locuitor si zi

Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de
incarcare ca si apele uzate menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie.
Incarcatura industriala cu substante poluatoare este specifica fiecarei fabrici. in functie de
capacitatea de productie a fiecareia dintre aceste fabrici, se impune o instalatie de pre-epurare,
astfel incat apele uzate evacuate in canalizarea publica sa se conformeze normelor in vigoare
determinate in NTPA 002/2002.

7.4.6.9.3

Standardele de evacuare a apelor uzate epurate

Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind
epurarea apelor uzate urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2002.

7.4.6.10 Cantitatile de namol
Cantitatile de namol variaza in functie de proces. Cantitatile tipice de namol din cadrul
diferitelor procese, utilizate in scopul planificarii sunt dupa cum urmeaza:
-

Decantare primara

0.04 kg/cap de locuitor/zi
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0.06 kg/cap de locuitor/zi
0.07 kg/cap de locuitor/zi
0.0005 kg/cap de locuitor/zi

7.4.6.11 Procesele de epurare a apelor uzate
In etapa de planificare, se presupune ca toate lucrarile ar trebui sa dispuna de treapta
mecanica si biologica. Ratele estimate de indepartare a CBO, a solidelor in suspensie (SS) in
diverse etape ale procesului de epurare sunt urmatoarele:
Tabel 14 Ratele de indepartare a CBO, SS si a materiilor fecale in treptele de epurare
Treapta de epurare / parametru

% rata indepartare in timpul sau dupa fiecare
treapta
CBO

SS

Treapta mecanica (trecerea prin site, Indepartarea
nisipului, eliminarea grasimilor, etc.)

0

0-10

Decantare (primara)

30

60

95-98% dupa
tratament secundar

95-98% dupa tratament
secundar

Tratare biologica (secundara)

7.4.6.12 Tratament tertiar
Tratamentul tertiar este definit ca reprezentand indepartarea nutrientilor si dezinfectarea
efluentului final. Termenul „indepartarea nutrientilor” se refera la nivelul de tratament necesar in
afara tratamentului secundar pentru indepartarea elementelor nocive, inclusiv a nutrientilor
(azot si fosfor).
Intrucat toate apele din Romania au fost clasificate ca fiind „sensibile” din punctul de vedere al
Directivei UE privind epurarea apelor uzate urbane, toate instalatiile pentru aglomerarile de
populatie de peste 10.000 locuitori echivalenti vor necesita indepartarea azotului si fosforului.
Aceasta cerinta poate fi indeplinita impreuna cu tratamentul secundar.

7.4.6.13 Indepartarea nutrientilor
Nutrientii care pun cele mai mari probleme sunt azotul si fosforul. Ele pot fi indepartate prin
mijloace biologice si chimice sau printr-o combinatie a acestor procese. In multe cazuri,
procesele de indepartare a nutrientilor sunt rezolvate impreuna cu tratamentul secundar.

7.4.6.14 Tratarea namolului
Tipul de namol produs la o statie de epurare a apelor uzate variaza ca si continut de
concentratie de substante solide si incarcatura organica. Tratarea namolului depinde de tipul de
namol. Principalele procese de tratare a namolului aplicate diverselor tipuri de namol sunt
prezentate mai jos:
Tabel 15 Tratarea namolului
Categorii de namol / Metode
de tratare
Ingrosare
Fermentare
Ingrosare combinata
Deshidratare
Uscare

Namol primar
X
X
X

Namol in exces Namol primar si
in exces
X
X
X
X
X
X
X
X
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Refolosirea namolului ca ingrasamant in agricultura are un potential semnificativ si este cea mai
avantajoasa optiune din punct de vedere ecologic. Daca pe termen lung namolul va fi refolosit in
agricultura, este recomandat ca namolul sa fie tratat la un nivel la care sa indeplineasca cerinta din
normativele in vigoare. Metodele de tratare in aceasta situatie sunt: stabilizarea cu var, pasteurizare,
fermentare, uscare termica sau uscare solara.
7.4.6.15 Configuratiile posibile ale statiilor de epurare a apelor uzate
7.4.6.15.1 Optiunea 1: Statiile de epurare RBC
Limitele de proiectare pentru aceasta optiune sunt urmatoarele:
Tabel 16 Limitele de proiectare a statiilor de epurare de tip Contactor biologic rotativ
(RBC) propuse
Parametrii de proiectare

Limitele de proiectare
3

Gama tipica a debitelor:

1.000 pana la 6.000 PE (150 m /zi pana la
3
900 m /zi)

Incarcarea minima vizata (ca procent din
Incarcarea proiectata):

Nu exista minimum

Incarcarea maxima admisibila (ca procent din
Incarcarea proiectata):

110%.

Tabel 17 Configuratia statiilor de epurare RBC
Proces unitar/ etapa/articol
Statia de pompe (SP) la admisie
Bazin tampon
Tratare primara
Site :
Indepartarea nisipului:
Masurarea debitului:
Camin distributie debit
Decantare primara
Tratare secundara
Biologic :
Decantare:
Tratarea namolului
SP namol
Ingrosarea namolului
Deshidratarea namolului
Dezinfectare

Detalii propuse si comentarii
Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu
intotdeauna necesara)
Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu
la tratare.
Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua
canale)
Canale de nisip cu viteza constanta (2 canale curatate manual)
Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare dintre
cele 2 canale)
Camin deversor (1 camin)
Decantor primar
Contactori rotativi biologici
Decantoare secundare circulare conventionale
Pompe cu surub – evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP)
Ingrosator gravitational
Filtre presa
Dezinfectie cu var

7.4.6.15.2 Optiunea 2: Statii de epurare cu aerare extinsa
Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt dupa cum urmeaza:
Tabel 18 Limitele de proiectare a statiilor de epurare cu aerare extinsa propuse
Parametrii de proiectare

Limitele de proiectare

Variatia tipica a debitului

6.000 pina la 20.000 PE (900 m /zi pana la 3.000 m /zi)

Incarcarea minima vizata (ca procent
din Incarcarea proiectata)

80% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu randament
energetic redus)

Incarcarea maxima permisa (ca
procent din Incarcarea proiectata)

120%.

3

3
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Tabel 19 Configuratia statiilor de epurare cu aerare extinsa propuse
Proces unitar/ etapa/articol
Statia de pompe la admisie
Bazin tampon
Tratare primara
Site:
Indepartarea nisipului/grasimilor:
Masurarea debitului:
Camin distributie debit
Decantare primara
Tratare secundara
Biologic:
Decantare:

Detalii ale propunerilor si comentarii
Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu
intotdeauna necesara)
Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la
tratare.
Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua
canale)
Canale de nisip aerate cu deflectoare (2 canale curatate mecanic)
Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare dintre
cele 2 canale)
Camin deversor (1 camin)
(Fara)
Bazin de aerare cu difuzori de bule fine
Decantoare secundare circulare conventionale
Suplimentar pentru indepartarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor
de mai sus raman constante) (1)
Bazin anoxic cu agitatoare submersibile
Bazin anaerob

Tratarea namolului
SP namol
Pompe cu surub – evacuare in ingrosatorul de namol (1 SP)
Ingrosarea namolului
Ingrosator gravitational
Deshidratarea namolului
Filtre presa
Dezinfectare
Dezinfectie cu var
Nota: (1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este evacuat intr-un receptor sensibil.

7.4.6.15.3 Optiunea 3: Statii de epurare cu canal de oxidare
Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt dupa cum urmeaza:
Tabel 20 Limitele de proiectare a statiilor de epurare cu canal de oxidare propuse
Parametrii de proiectare

Limite de proiectare

Variatia tipica a debitului

10.000 pina la 60.000 PE (1.500 m /zi to 9.000 m /zi)

Incarcarea minima vizata (ca procent din
Incarcarea proiectata)

70% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu
randament energetic redus).

Incarcarea maxima permisa (ca procent din
Incarcarea proiectata)

120%.

3

3

Tabel 21 Configuratia statiilor de epurare cu canal de oxidare propuse
Proces unitar/ etapa/articol Detalii ale propunerilor si comentarii
Statia de pompe la admisie
Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu intotdeauna
necesara)
Bazin tampon
Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la tratare.
Tratare primara
Site:
Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua canale)
Indepartarea
Canale de nisip ventilate cu deflectoare (2 canale curatate mecanic)
nisipului/grasimilor:
Masurarea debitului:
Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare dintre cele 2
canale)
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Camin distributie (1 camin)
(Fara)
Canale de oxidare cu aeratoare de suprafata
Decantoare secundare circulare
Suplimentar pentru indepartarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor de mai
sus raman constante) (1)
Bazin anaerob

Tratarea namolului
SP namol
Ingrosarea namolului
Deshidratarea namolului
Dezinfectare
Nota: (1)
Indepartarea
receptor sensibil.

Pompe cu surub– evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP)
Ingrosator gravitational
Filtre presa
Dezinfectie cu var
nutrientilor este necesara atunci cand efluentii sunt evacuati intr-un

7.4.6.15.4 Optiunea 4 : Statii conventionale de tratare cu namol activ
Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt urmatoarele:
Tabel 22 Limitele de proiectare pentru statiile conventionale propuse de tratare
cu namol activ
Parametrii de proiectare

Limitele de proiectare

Variatia tipica a debitului

50.000 PE si peste (7.500 m /zi si peste)

Incarcarea minima vizata (ca
procent
din
Incarcarea
proiectata)

70% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu randament
energetic redus).

Incarcarea maxima permisa (ca
procent
din
Incarcarea
proiectata)

120%.

3

Tabel 23 Statii conventionale de tratare cu namol activ
Proces unitar/ etapa / articol
Statia de pompe la admisie
Bazin tampon
Tratare primara
Site :
Indepartarea nisipului/grasimilor :
Masurarea debitului :
Camin distributie debit
Decantare primara
Tratament secundar
Biologic :
Decantare :

Detalii ale propunerilor si comentarii
Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu
intotdeauna necesara)
Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la
tratare.
Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua
canale)
Canale de nisip aerate cu deflectoare (2 canale curatate mecanic)
Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare dintre
cele 2 canale)
Camin distributie (1 camin)
Decantor primar
Bazin de aerare cu difuzori de bule fine
Decantoare secundare circulare conventionale
Suplimentar pentru Indepartarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor
de mai sus raman constante) (1)
Bazin anoxic cu agitatoare submersibile
Bazin anaerob
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Pompe cu surub – evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP)
Ingrosator gravitational
Filtre presa
Dezinfectie cu var

Nota: (1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este evacuat intr-un receptor sensibil.
7.5

Costuri unitare

7.5.1
7.5.1.1

Introducere
Baza costurilor estimate
Costurile unitare descrise la acest capitol au la baza o gama larga de referinte, multe provenind
din tarile vecine. Aceasta abordare a fost facuta datorita volumului relativ mic de constructii in
Romania in ceea ce priveste statiile de epurare a apelor uzate si statiile de pompare. Odata cu
viitoarea activitate de constructii in urma aderarii Romaniei la UE, constructiile vor cunoaste o
crestere spectaculoasa si este probabil ca si costurile de constructie sa creasca in conformitate
cu „normele regionale”.
Anul din care s-au luat datele pentru tarifele unitare este 2012.
Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugata), cheltuielile neprevazute si
costurile de proiectare si supervizare. Aceste articole se vor adauga la sfarsitul devizului astfel
incat acestea sa fie clar identificate.
Costurile de achizitie a terenului nu sunt incluse.

7.5.1.2

Tarifele unitare de baza
Au fost folosite urmatoarele tarife unitare de baza atunci cand s-au format tarifele unitare la
urmatoarele sectiuni.
Toate tarifele sunt din buget si cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie si profitul
antreprenorului, dar nu include TVA, proiectarea, dirigentia de santier si cheltuielile
neprevazute.
Tabel 24 Tarifele unitare de baza
Articol

Tarif

Beton, inclusiv cofrare, pozare si racorduri
Armare, inclusiv fixare:
Sapare santuri in toate categoriile de teren, exclusiv piatra
Imprejmuire, inclusiv acces:
Constructii industriale
Drum nou de beton, inclusiv excavare si evacuare moloz:
Pregatire santier si finalizare:
Marcare santuri:
Pregatire suprafata drum pentru excavare:
Sapare santuri
Pregatirea fundului santului
Pat si Imprejmuire cu nisip
Umplere si compactare santuri in straturi:
Evacuarea de pe santier a excesului de materialul excavat
Suport drum cu reasfaltare
Testarea conductelor la presiune/apa:
Desene conducte

130
1.20
3
75
374
52.8
6.6
0.2
9.2
3.0
4.5
27
17
10.4
20
1.7
3.5

Unitate de
masura
3
Euro/m
Euro/kg
3
Euro/m
Euro/m
2
Euro/m
2
Euro/m
2
Euro/m
Euro/m
Euro/m
3
Euro/m
Euro/m
3
Euro/m
3
Euro/m
3
Euro/m
2
Euro/m
Euro/m
Euro/m
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Nota
Tarifele pentru articolele neincluse sunt urmatoarele:
Echipamente pentru intretineri si exploatare 2 % din costul investitiei
Asistenta tehnica+proiectare
3,5% din costul investitiei
Supervizarea lucrarilor:
5% din costul investitiei
Neprevazute:
5% din costul investitiei
TVA :
24% din costul investitiei

7.5.1.3

Canalizare

7.5.1.3.1

Preturi unitare pentru canalizare

Canalizarile reprezinta cea mai mare parte a costului pentru orice schema de ape uzate (in
mod tipic 80% din schema totala, inclusiv tratarea) si, in consecinta, costurile au fost calculate
in detaliu pentru diferite latimi ale santului, in functie de diametrul conductei, precum si pentru
adancimi diferite.
Se presupune ca materialele de conducta de canalizare sunt PVC/PEID cu diametrul de pana
la 600 mm inclusiv, precum si beton cu diametrul de peste 600 mm. Costul conductelor a fost
obtinut de la furnizorii locali.
In calcularea costurilor unitare au fost aplicate urmatoarele principii:
-

-

Toate santurile in pamant normal, cu mici cantitati de piatra
Nu e necesara desecarea santurilor
Taierea drumurilor inainte de sapare
Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei
Baza santului si imprejur: de jur imprejur, 100 mm dedesubt si 100 mm
deasupra conductei
Umplere si compactare in straturi de 200 mm cu material excavat
Refacere drum 300 mm
Camine la fiecare 60 m; 1.000 mm diametru pentru canalizarile cu diametre
de pana la 600 mm, 1.500 mm diametru pentru canalizarile de peste
600 mm.
Excesul de material-evacuat de pe santier

Costurile calculate, bazate pe costurile unitare de baza de mai sus, sunt centralizate in tabelul
de mai jos:
Tabel 25 Costul canalizarii (Euro/m), inclusiv caminele
Diametru (mm)
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.250

2m
Euro/m
86.28
96.43
107.59
121.80
161.39
187.78
211.12
172.55
196.91
226.35
255.78
364.39

Adancimea pana la radier
3m
4m
5m
Euro/m
Euro/m
Euro/m
124.80
129.92
152.25
138.93
144.13
168.49
155.42
158.34
184.73
171.90
175.60
203.00
210.75
212.14
241.57
255.50
253.75
286.23
287.29
284.20
319.73
242.54
246.65
282.17
277.87
213.15
313.64
314.37
282.17
361.34
352.04
352.21
399.91
492.15
485.17
562.31

6m
Euro/m
175.60
191.84
210.11
229.39
272.02
319.73
356.27
328.86
365.40
407.02
448.63
600.88

Pentru canalizarile primare, costurile au fost calculate individual, pe baza costurilor unitare.
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Pentru stabilirea costurilor canalelor primare, s-a presupus ca toate canalizarile secundare vor
avea diametrul de 250 mm. Lungimea canalizarii secundare a fost luata ca fiind in mod normal
de 150 m/ha. Aceasta a variat in unele cazuri speciale, cand planul este cunoscut.

7.5.1.3.2

Calcularea costurilor unitare de canalizare pentru populatie/densitati.
Tabel 26 Costuri unitare de canalizare pentru populatie
Densitate
populatieLungimea Costul estimat
densitate
canalizarii
Euro
persoane
/km2

Forma
Suprafata
retelei de
Populatie
km2
canalizare

Euro/km

Euro/ km2

Euro/ km2/pers

121,996.81

899,905.88

1309.91

1,268,060.00 121,694.82

637,216.08

815.90

circulara

0.85

687

808

6.27

circulara

1.99

781

392

10.42

764,920.00

circulara

1.24

1,175

948

5.90

708,500.00

120,084.75

571,370.97

486.27

circulara

2.15

1,845

858

8.66

229,850.00

26,541.57

106,906.98

57.94

742,832.50

97,579.49

553,849.98

493.63

1.36

1,122

752

7.81

alungita

1.36

4,200

3,088

15.51

1,932,573.00 124,601.74 1,421,009.56

338.34

alungita

3.26

5,800

1,779

22.24

2,396,854.00 107,772.21

735,231.29

126.76

alungita

2.29

6,000

2,620

16.11

1,835,544.00 113,938.18

801,547.60

133.59

alungita

4.07

13,000

3,194

33.15

3,477,188.00 104,892.55

854,345.95

65.72

2.75

7,250

2,670

21.75

2,410,539.75 112,801.17

953,033.60

131.45

2

In figura de mai jos este prezentat un grafic al populatiei pe baza costului/km /persoana.

1400.00

Euro/km2/persoana

1200.00
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y = 162110x-0.827
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2

Figura 1 Graficul populatiei pe baza costului/km /persoana
A fost extrasa ecuatia liniei tendintei, care va fi folosita la intocmirea devizului bugetat.
Estimarea bugetata pentru reteaua de canalizare = 16211x(populatie)
de colectare
7.5.1.3.3

–0.8274

x populatie x zona

Calculul costurilor unitare de intretinere a canalizarii

Intrucat retelele de canalizare se invechesc, riscul de deteriorare, infundare si prabusire devine
o preocupare majora. In consecinta, operatorii iau masuri preventive de imbunatatire a nivelelor
de performanta a sistemelor de canalizare.
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Curatarea si verificarea retelelor de canalizare sunt esentiale pentru intretinerea unui sistem
care sa functioneze corespunzator; aceste activitati inseamna si reabilitarea infrastructurii de
ape uzate.
Experienta arata ca cele mai importante activitati de intretinere le reprezinta curatarea si
inspectiile CCTV. Urmatorul tabel indica frecventa medie a diferitelor activitati de intretinere.
Tabel 27 Activitatile de intretinere a canalizarii - pondere
Activitatea

(% din sistem/an)

Curatare

29.9

Scoaterea radacinilor

2.9

Inspectare camine

19.8

Inspectare CCTV

6.8

Sursa: ASCE, 1998.
Mai jos este prezentata o detaliere a costurilor de intretinere.
Tabel 28 Activitatile de Intretinere a canalelor: Valori
Descriere
Total operare + Intretinere
Manopera
Profit
Substante chimice
Curatare cu jet de apa
Inspectie CCTV
Intretinere preventiva 63% din costurile totale de Intretinere
(exclusiv amortizare)

Suma Euro
1197.32
1372.48
502.59
217.15
721.02
1950.99

Unitatea de
masura
km/an
km/an
km/an
km/an
km
km

Urmatorul tabel a fost Intocmit pe baza unor date despre canalizari cu diferite lungimi pentru
diferite locatii.

Lungimea
canalului

Populatie
2002

km

Suprafata
retelei

Operare +
Intretinere

Curatare
/CCTV

Intretinerea
preventiva

Total

Costuri operare
+ Intretinere

km2

Euro

20% din
lungimea
canalelor

6% din operare
+Intretinere
+curatare/CCVT

Euro

Euro/km2/
persoana

185.0

142651

16.13

608566.22

98,9864.55

42445.85

749,876.61

0.33

47.15

42418

9.58

155,102.15

25,197.10

10,817.95

191,117.20

0.47

10.50

15984

3.15

34,540.24

5,611.23

2,409.09

42,560.56

0.85

11.50

27675

10.26

37,829.79

6,145.63

2,638.53

46,613.95

0.16

4.19

10105

5.77

13,766.75

2,236.48

960.19

16,963.42

0.29

13.30

7891

2.50

43,750.98

7,107.56

3,051.51

53,910.05

2.73

13.30

17065

5.81

43,750.98

7,107.56

3,051.51

53,910.05

0.54

8.79

2588

2.19

28,905.25

4,695.80

2,016.06

35,617.11

6.28

4.24

2770

0.95

13,957.55

2,267.47

973.50

17,198.52

6.54

8.55

1410

2.17

28,132.21

4,570.21

1,962.15

34,664.57

11.33
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Lungimea
canalului

Populatie
2002

Suprafata
retelei

Operare +
Intretinere

Curatare
/CCTV

Intretinerea
preventiva

Total

Costuri operare
+ Intretinere

km2

Euro

20% din
lungimea
canalelor

6% din operare
+Intretinere
+curatare/CCVT

Euro

Euro/km2/
persoana

1668

1.21

2,809.27

456.38

195.94

3,461.59

1.72

km

0.85

Master Plan
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0.67

294

0.31

2,210.58

359.12

154.18

2,723.88

29.89

15.77

4438

1.27

51,872.87

8,427.00

3,617.99

63,917.86

11.34

10.60

606

0.95

34,869.20

5,664.67

2,432.03

42,965.90

74.63

7.35

947

1.38

24,178.17

3,927.86

1,686.36

29,792.40

22.80

5.05

692

1.64

16,612.21

2,698.73

1,158.66

20,469.60

18.04

3.15

610

0.78

10,362.07

1,683.37

722.73

12,768.17

26.84

2.75

478

0.66

9,046.25

1,469.61

630.95

11,146.81

35.33

9.07

1500

1.36

29,851.32

4,849.49

2,082.05

36,782.87

18.03

4.65

5159

1.78

15,296.39

2,484.97

1,066.88

18,848.25

2.05

8.49

782

1.13

27,915.10

4,534.94

1,947.00

34,397.04

38.93

10.75

815

1.74

35,369.21

5,745.90

2,466.91

43,582.02

30.73

5.83

730

1.01

19,161.61

3,112.90

1,336.47

23,610.98

32.02

8.10

2250

2.25

26,648.62

4,329.20

1,858.67

32,836.49

6.49

7.64

5558

3.14

25,132.14

4,082.84

1,752.90

30,967.88

1.77

13.37

3632

2.07

43,977.96

7,144.43

3,067.34

54,189.73

7.21

5.93

2500

2.60

19,493.86

3,166.87

1,359.64

24,020.37

3.70

2

Figura 2 Graficul costului de intretinere / km / persoana

140
120

Euro/km2/person

100
80
60
40
y = 17.311x -1.6872
20
0
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Area (km2)

Estimarea bugetara pentru reteaua de ape uzate = (17.311x (populatie echivalent)
suprafata x populatie echivalent.

-1.6872

) x
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Conductele de refulare pentru apele uzate

7.5.1.4.1

Calculul costurilor unitare pentru conductele de refulare

Costurile conductelor de refulare au fost calculate in detaliu pe baza similara celor pentru
canalizarea gravitationala.
Au fost calculate costurile pentru PEID. Costurile unitare aplicate diverselor activitati de
constructii sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost
adaugat un procent de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane si racorduri.
Costurile materialelor pentru conductele de PEID au fost obtinute de la furnizorii locali.
In calcularea costurilor unitare, au fost aplicate urmatoarele principii:
-

Toate santurile in pamant normal, cu mici cantitati de piatra
Nu e necesara desecarea santurilor
Taierea drumurilor inainte de sapare
Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei
Baza santului si de jur imprejur, 100 mm dedesubt si 100 mm deasupra
conductei
Umplerea si compactarea in straturi de 200 mm cu material excavat
Refacere drum 300 mm
Camine de aerisire; 1.000 mm diametru pentru canalizarile cu diametre de
pana la 600 mm, 1.500 mm diametru pentru canalizarile de peste 600 mm.
Excesul de material - evacuat de pe santier

Costurile calculate sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Tabel 29 Costul conductei de presiune PEID (Euro/m), incluzand toate fitingurile, etc.
Diametrul
exterior
(mm)

Diametrul
interior
(mm)

90
110
125
160
200
250

76.8
93.8
106.6
136.4
170.6
213.2

7.5.1.5

Terasamente sub cota de inghet – aprox. 1,2 m
Cconducta +
Refacere
Total
Terasam.
Total
fiting
drum
general
Euro/m
Euro/m
Euro/m
Euro/m
Euro/m
21.82
8.85
35.63
30.45
66
21.82
13.12
40.59
30.45
71
21.82
16.97
45.06
30.45
76
21.82
28.03
57.91
30.45
88
21.82
43.37
75.72
30.45
106
21.82
66.63
102.74
30.45
133

Statiile de pompe pentru ape uzate

7.5.1.5.1

Calculul costurilor unitare pentru statiile de pompe pentru apele uzate

Aproape toate statiile de pompe pentru ape uzate avute in vedere vor avea o capacitate mai
3
mica decat 180 m /h (50 l/s). Sunt planificate statii de pompare cu retineri de solide, care vor
avea o pompa in functiune si una de rezerva.
7.5.1.5.1.1

Lucrari civile

Pentru toate statiile de pompare cu doua pompe instalate, bazinele de stocare au fost
considerate ca fiind circulare si avand un diametru de 3 m. Pentru calculul costurilor, s-a
presupus ca adancimea pana la radier a canalului este (in medie) de 5 m adancime.
Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in caz de avarie, s-a prevazut un generator
de rezerva.
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Tabel 30 Costul estimativ al lucarilor civile pentru statia de pompare, cu diametrul de 3,0 m
Statia de pompe submersibile cu diametrul de 3,0 m: 2 pompe
Unitate de
masura

Articol
Excavare
Beton

Cost
(Euro)

Cantitate

Suma (Euro)

m

3

2.3

70

161

m

3

130

8

1040

Camin vane

buc.

700

1.0

700.00

Echipament prefabricat

buc.

1

14.0

63,099.00

Total

65,000.00

Tabel 31 Costul estimativ al lucarilor civile pentru statia de pompare, cu diametrul de 3,0 m
Statia de pompe submersibile cu diametrul de 3,0 m: 3 pompe
Unitate de
masura

Articol
Excavare
Beton

Cost
(Euro)

Cantitate

Suma (Euro)

m

3

2.3

70

161

m

3

130

8

1040

Camin vane

buc.

700

1.0

700.00

Echipament prefabricat

buc.

1

14.0

68,099.00

Total
7.5.1.5.1.2

70,000.00

Lucrari mecanice si electrice (inclusiv conductele statiei)

Pompe
Costul pentru pompe, lucrari auxiliare si aparataj electric au la baza preturile locale. Pretul de
baza al pompei este legat de puterea motorului, urmatoarea ecuatie fiind formulata pe baza
datelor respective:
Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominala a
motorului pompei
A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a
pompei a fost inclus in costul conductelor si vanelor.
Conductele si vanele statiei
Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza preturilor locale. S-au alocat 35% din
costurile de furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ
instalarea pompelor. Sistemul de fitinguri necesare si costul acestora au fost determinate
pentru o gama de diametre ale conductelor, pentru instalarea a doua pompe, iar costurile care
au rezultat a fost Impartit in doua si aplicat pe pompa instalata. Costurile care au rezultat sunt
prezentate mai jos:
Tabel 32 Costurile conductelor si vanelor pentru statia de pompe ape uzate
Diametrul conductei de admisie
(mm)

Costul conductei si vanelor per pompa instalata (Euro)

100

3,849

150

5,425

200

7,664

250

11,185

300

15,289

450

48,683
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Aparataj electric
Costul panoului de comanda si al senzorilor de nivel se ridica la 20% din costul pompei. .
Instalatia electrica
S-au alocat 1.000 Euro pe pompa pentru instalatiile electrice la fata locului.
Generatorul de rezerva
Costul include un procent de 20% pentru livrare si instalare. Pornind de la aceste date au fost
adoptate urmatoarele valori
Tabel 33 Costurile generatorului de rezerva
Puterea necesara a statiei (kW)

Costul conductei si a vanelor pe fiecare pompa instalata
(Euro)

Pana la 6

5.460

6 - 10

7.860

10 - 15

10.860

15 - 20

13.860

45

27.612

Conectarea electrica la retea
Aceasta va depinde de distanta fata de aparatele companiei de furnizare a energiei electrice.
A fost stabilita si aplicata o valoare medie de 5.000 Euro in toate cazurile.

7.5.1.5.2

Matricea de costuri pentru statia de pompe ape uzate

Costul total al statiei de pompe este format asa cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabel 34 Matricea sursei de costuri pentru statia de pompe ape uzate
Articole

Sursa de costuri

Comentarii

Tabelul 32 sau 33

In functie de numarul de pompe
necesare pentru functionare.

Costul de baza al pompei (BPC)
= 250 + (kW x 440),

Are la baza necesarul de putere
al pompei

Lucrari civile
Constructia statiei de
pompe
Lucrari mecanice
Pompe
Sistemul de conducte si
vane ale statiei

Tabelul 34

Depinde de marimea evacuarii
pompei

20% din costul pompei

Are la baza costurile medii ale
statiilor de pompe similare

Electrice
Aparate electrice
Instalarea
componentelor electrice
Generator de rezerva
Conectarea electrica la
retea

1.000 Euro / pompa
Tabelul 35
Pret total 5.000

Are la baza necesarul de putere
al pompei
Cifra standard adoptata
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Statii de epurare a apelor uzate

7.5.1.6.1

Calculul costurilor unitare pentru statiile de epurare ape uzate

Principala referinta pentru costul statiilor de epurare ape uzate au fost datele de specialitate si
experienta pentru trei tipuri de statii de epurare, Contactor biologic rotativ (RBC), Statie cu
aerare extinsa si sant de oxidare al caror rezumat este prezentat mai jos, precum si la functia
costului de control pentru implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane.

Tabel 35 Compararea costurilor statiilor standard de epurare a apelor uzate (Euro/PE)
Populatie
echivalenta (PE)

Debitul
3
mediu (m /zi)

RBC

Aerare extinsa

Sant de oxidare

Selectata

250
28
350
373
538
350
300
33
342
363
386
342
350
39
335
358
366
335
500
55
330
345
350
330
750
83
325
335
340
325
1,000
110
322
319
330
319
2,000
220
293
263
300
263
3,000
330
235
280
235
4,000
440
216
216
5,000
550
204
204
6,000
660
190
190
7,000
770
182
182
8,000
880
175
175
9,000
990
171
171
10,000
1,100
168
168
15,000
1,650
150
150
20,000
2,200
138
138
25,000
2,750
125
125
Nota:
1.
Toate costurile sunt exprimate in LE, unde consumul pentru 1 LE este 110 l/zi apa uzata
2.
Toate costurile exclud terenul, proiectul, TVA si neprevazutele
3.
Costurile sunt pentru anul 2012
Aceste costuri sunt pentru statiile de epurare biologice standard

7.5.1.6.2

Aplicarea costurilor unitare pentru statiile de epurare ape uzate

Toate statiile de epurare a apelor uzate au fost prevazute cu doua linii paralele pentru
flexibilitatea functionarii si pentru a permite o Incarcare corespunzatoare a statiilor. Costurile
calculate mai sus sunt pentru intrega statie de epurare. Costul constructiei cu doua linii a fost
stabilit, dupa cum urmeaza:

Tabel 36 Detalierea costurilor pentru instalatiile mecanice si electrice si pentru lucrari
civile
Numarul de linii finalizate in etapa I

O linie din doua

7.5.1.6.3

Procent din costul total
Mecanice si electrice
Civile

30.25%

37.25%

Total

67.50%

Aplicarea costurilor unitare la reabilitarea statiilor de epurare ape uzate

Pentru calculul VNA in cazurile in care este necesara inlocuirea instalatiilor mecanice si
electrice dupa 15 ani, pot fi folosite urmatoarele tabele pentru determinarea proportiei
corespunzatoare din costul total. Pentru reabilitarea unei statii existente, este necesara o
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analiza detaliata pentru a face modificarile necesare pentru a aduce statia la standardele
actuale si a asigura capacitatea necesara.
Tabel 37 Costul proportional tipic pentru componentele civile si mecanice-electrice
Proces unitar

Statia de pompe admisie
Tratarea preliminara
Decantare primara
Tratarea biologica
Tratarea namolului
Dezinfectie
Diverse
Total

Costul pentru mecaniceelectrice ca procent
costul total al statiei
%

Costul civil ca procent din
costul total al statiei

3.75
3.00
3.00
18.75
15.00
1.00
0.50
45.00

3.75
2.00
7.00
18.75
10.00
4.00
9.50
55.00

Procentele aproximative ale costului componentelor mecanice, electrice si civile ale lucrarilor
sunt prezentate in urmatorul tabel:
Tabel 38 Costul proportional tipic al componentelor mecanice si electrice
Populatie echivalenta

Componenta mecanica a
costului lucrarilor
%

Procentul constructiilor
civile in costul total al
lucrarilor
%

250
300
350
500
750
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15.000
20.000
25.000

80
80
80
75
75
65
65
63
63
63
65
65
65
65
60
57
56
55

20
20
20
25
25
35
35
27
27
27
35
35
35
35
40
43
44
45
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2,000,000

Cost mecanice şi electrice (Euro)

1,800,00
1,600,000
1,400,000
y = 9060.6x0.5213
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Populaţie echivalentă

Figura 3 Costurile de reabilitare mecanica si electrica

Costul estimat pentru reabilitarea statiei de epurare ape uzate este urmatorul si are la baza
costul total de inlocuire a portiunii mecanice si portiunea electrica din costul total al lucrarilor si
20% din costul portiunii civile din costul total al lucrarilor.
Estimarea in buget a componentei mecanice/electrice = 9.060 x (populatie echivalent

)0.5213

Figura 4 Costurile de reabilitare inginerie civila

Cost inginerie cibvila [Euro]

1,600,000
y=0.5841x

1,400,000

1.03063

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
0

5,000

10,000 15,000 20,000
Populatie echivalenta

25,000

30,000

Estimare in buget a componentei civile a statiei de epurare ape uzate = 0.5841 x (populatie
1.3063
echivalent)
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Compararea costurilor estimate pentru santierele actuale cu costurile unitare

Pentru Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, au fost calculate urmatoarele costuri
unitare:
Tabel 39 Costurile unitare calculate
Populatii
echivalente
250

Val./ELS
350

Investitii pentru statii de
epurare ape uzate (Euro)
88,813

300
350
500
750
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000

342
335
330
325
319
263
235
216
204
190
182
175
171
168
150
138
125

104,139
119,009
167,475
247,406
323,785
533,890
715,575
876,960
1,035,300
1,157,100
1,293,110
1,421,000
1,562,085
1,705,200
2,283,750
2,801,400
3,171,875

Urmatoarele figuri sunt reprezentari grafice ale tabelului precedent.
3,500,000

y = 2299.3x0.7146
3,000,000

2,500,000

Cost (Euro)
2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30.000

Populaţie echivalentă

Figura 5 Graficul populatiei echivalente raportata la costul estimate al SE

Pagina 38

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Estimare buget pentru SE = 2299.3x(populatie echivalenta)

Master Plan
Aprilie 2014

0.7146

Urmatorul tabel contine estimari de buget pentru un numar de SE, impreuna cu un calcul
suplimentar care foloseste costurile unitare calculate pentru judetul Cluj (Regiunea TurdaCampia Turzii)

Tabel 40 Costurile unitare calculate
SE
Populatii
echivalente

Investitie totala Investitii/
PE Euro
Euro

Cost unitar
derivat

Estimare
folosind
costul unitar

Euro/PE

Euro

Estimare/
Investitie

Diferenta
procentaj

20,000

2,517,326

125.87

138

2760000

8.79%

15,000

1,998,840

94.32

150

2250000

11.16%

10,000

-

168

1680000

5,500

528,436

96.08

5,000

307,245

61.45

204

1020000

69.88%

5,000

774,292

154.86

204

1020000

24.09%

4,500

644,294

143.18

2,250

413,510

183.78

2,000

503,040

251.52

263

526000

4.37%

2,000

480,377

205.19

263

526000

8.67%

Acest tabel arata ca per total, costurile unitare derivate dau o estimare de buget rezonabila
pentru SE, dar pentru o populatie echivalenta in jur de 5.000 trebuie avut grija pentru ca exista
posibilitatea unei supra-estimari.

7.5.1.6.5

Costurile anuale de Intretinere

Urmatorul tabel cuprinde costurile anuale de intretinere pentru SE de diferite marimi.
Tabel 41 Costul anual de intretinere pentru statiile de epurare (SE)
Statie de epurare
Populatie echivalenta
PE

Cost anual de intretinere
Euro

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000

16.200
31.600
39.300
47.200
48.100
55.800
62.300
68.000
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Statie de epurare
Populatie echivalenta
PE

Cost anual de intretinere
Euro

9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000

72.900
78.000
85.200
92.400
99.600
106.800
114.000
120.800
127.600
134.400
141.200
148.000
152.900
157.800
162.700
167.600
172.500

Datele privind intretinerea anuala sunt reprezentate in urmatorul grafic.
Figura 6 Graficul populatiei echivalente raportata la costul anual de intretinere pentru o
Statie de Epurare pana la 10.000 p.e.

Costuri de operare si intretinere (Euro)
A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la intocmirea estimarilor
de costuri.
Bugetul estimat pentru intretinerea anuala pentru 1.000 p.e. pana la 10,000 pe este:
2
= 0.00008 x pe +1.729 x pe + 53975
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Figura 7 Graficul populatiei echivalente raportata la costul anual de intretinere pentru o
statie de epurare a apelor uzate 10.000 p.e. pana la 30.000 p.e.

200000
y = -0.0001x 2 + 10.679x - 18396
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Populatie echivalenta

Costuri de operare si intretinere (Euro)
A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la intocmirea estimarilor
bugetate de costuri.
Bugetul estimat pentru intretinerea anuala pentru 10.000 p.e. pana la 30.000 p.e. este
2
= -0.0001 x pe +10.679 x pe + 18396

7.5.1.7

Reteaua de apa

7.5.1.7.1

(i)

Calculul costurilor unitare pentru reteaua de apa

Conductele de apa

Costurile pentru conductele de apa au fost calculate pentru diferite latimi ale santurilor, in
functie de diametrul conductei si pentru o adancime de 1,2 m si un strat de 0,1 m de nisip sub
conducta.
In toate cazurile s-a presupus ca santurile sunt sapate in pamant „normal” si ca va apare doar o
cantitate mica de piatra. In mod similar, se presupune ca nu este necesara desecarea
santurilor.
Costurile au la baza utilizarea conductelor PEID. Costurile pentru conductele PEID au fost
obtinute de la furnizorii locali.
Costurile unitare aplicate diverselor activitati de constructie au fost cele utilizate pentru
calcularea costurilor de canalizare. La costul conductei s-au mai adaugat 20 % pentru fitinguri,
vane si suporti.
Costurile calculate sunt rezumate in urmatorul tabel:
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Tabel 42 Costul conductelor de apa
Diametrul
exterior (mm)

Grosimea
peretilor (mm)

Diametrul interior
(mm)

Cost
(Euro/m)

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
400
500
630

2.0
2.3
3.0
3.0
3.7
4.7
5.5
6.6
8.1
9.2
11.8
14.7
18.4
23.3
29.4
36.8
46.4

16.0
20.4
26.0
34.0
42.6
53.6
64.0
76.8
93.9
106.6
136.4
170.6
213.2
268.4
341.2
426.4
537.2

56
57
58
59
59
61
63
66
71
76
88
106
133
181
276
414
600

(ii)

Caminele de racord

Tabel 43 Costul pentru caminul de racord (inclusiv contoarele)
Diametrul racordului
(mm)
20
50

7.5.1.8

Cost
(Euro)
450
550

Statiile de pompare a apei

7.5.1.8.1

Calculul costurilor unitare pentru statiile de pompare a apei

Costul statiilor de pompare a fost legat de puterea instalata a pompelor (inclusiv unitatile de
rezerva), respectiv 1.300 Euro/kW.

7.5.1.9

Rezervoarele de apa

7.5.1.9.1

Calculul costurilor unitare pentru rezervoarele de apa

Pe baza costurilor pentru constructia diferitelor rezervoare si a calculelor pentru rezervoarele
de alte capacitati, in Master Plan s-a estimat un cost considerat corespunzator pentru
3
rezervoare ca fiind de 825 Euro/m , exclusiv teren, cheltuieli neprevazute, proiectare si
dirigintie de santier.

7.5.1.10 Statiile de tratare a apei
7.5.1.10.1 Calculul costurilor unitare pentru statiile de tratare a apei
Costurile unitare pentru statiile de tratare a apei urmeaza sa fie stabilite pentru fiecare statie in
functie de particularitatile sale si de sursa de provenienta a apei brute (apa subterana sau de
suprafata). Pentru estimari bugetare vor fi folosite urmatoarele date orientative:
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Tabel 44 Costurile pentru statiile de tratare a apei potabile in diverse localitati din
Romania
Populatie

Suprafata
2
km

Debit
proiectat
3
m /h

Sursa

Repedea

4.761

1.548

54.00

Apa de suprafata prin
captari din drenaje

885,816.00

2

Gardani

1.632

1.36

26.00

Fantani

574,319.00

3

Leordina

2.593

1.404

33.00

Captari la suprafata

1,141,347.00

4

Sapanta

3.267

2.906

16.50

Captare prin 4
izvoare

1,041,131.00

Articol

Locatie

1

Investitia totala
(cu retea)
Euro

2

Urmatoarele cifre prezinta relatia dintre costul/km si populatie pentru asigurarea alimentarii cu
apa potabila.
2

Figura 8 Graficul costului/km /populatie pentru o statie de tratare a apei potabile
350

300

250
euro/km2/persoana
200
y = 198791x-0.8803
150

100

50

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Populatie

A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la Intocmirea estimarilor
bugetate de costuri.
Bugetul estimat pentru alimentarea cu apa potabila = 198791x pe

)-0.8803

x pe * suprafata

7.5.1.10.2 Costurile de intretinere a statiilor e tratare a apei potabile si a retelei
Datele din urmatorul tabel provin din proiectele realizate in Romania
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Tabel 45 Costurile de intretinere a statiilor de tratare a apei potabile si a retelei in diverse
localitati din Romania
Piese de
schimb
Euro

Energie
Euro

Intretinere
Euro

Total
intretinere
Euro

Euro/km2/
persoana

1.548

2,960.30

19,272.00

24,251.00

46,483.30

6.31

1.632

1.36

1,686.30

9,418.75

10,519.38

21,624.43

9.74

Leordina

2.593

1.404

4467.62

6,359.40

8,229.43

19,056.45

5.23

Sapanta

3.267

2.906

4,024.54

1,658.37

8,241.44

13,924.35

1.47

Populatie

Suprafata
km2

Repedea

4.761

2

Gardani

3
4

Articol

Localitate

1

2

Figura 9 Graficul costului/km /populatie pentru operare si intretinere
12.00

10.00
y = 1278.9x -0.7058
8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Populatie echivalent

2

Costuri de operare si intretinere Euro/km /persoana
A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la Intocmirea estimarilor
bugetate de costuri.
Bugetul estimat pentru intretinerea anuala a statiei de tratare a apei potabile si a retelei =
-0.7058
1278.9x pe
Pentru alte estimari, costurile anuale de intretinere pot fi presupuse a fi legate de costurile de
capital dupa cum urmeaza:
-

Lucrari civile

:

0.5% din costul de capital

-

Conducte si canale de apa

:

0.5% din costul de capital

-

Instalatii M&E statii pompe

:

2.0% din costul de capital

-

M&E utilaje statia de tratare

:

2.0% din costul de capital

Energia electrica si costurile pentru substante chimice si personal sunt calculate in functie de
cerere in fiecare caz.
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7.5.1.11 Costuri de reabilitare a canalizarii si retelei de apa
7.5.1.11.1 Reabilitarea canalizarii
Preturile si informatiile de mai jos au fost obtinute de la o companie specializata in captuseli,
cu experienta internationala. Preturile au la baza un proiect de captusire SDR 50.
Tabel 46 Costuri de reabilitare a canalelor
Descriere

Mobilizare
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 x 800 ovoid
Curatarea pana la 300 mm (20% depuneri)
Curatarea 301- 750 mm (20% depuneri)
Curatarea 751 – 1.000 mm (20% depuneri)
Cercetarea CCTV

Cantitatea pentru
pretul estimat

Pretul in
Euro

Unitatea de
masura

Articol
100 m
800 m
8.000 m
1.000 m
800 m
635 m
500 m
500 m
-

120
65
75
90
120
145
220
260
320
5
10
14
6

gl.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

7.5.1.11.2 Reabilitarea conductelor de apa
Preturile si informatiile de mai jos au fost obtinute de la o companie specializata in captuseli,
cu experienta internationala. Preturile au la baza un proiect de captusire SDR 50.
Tabel 47 Costurile de reabilitare a conductelor de apa
Descriere

Mobilizare
110 mm
160 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
400 mm
Curatarea pana la 300 mm
7.6

Cantitatea pentru
pretul estimat

Pretul in
Euro

Unitatea de
masura

Articol
2.000 m
4.500 m
2.250 m
300 m
1.400 m
2.000 m
850 m
-

120
40
50
70
90
200
250
350
5

gl.
m
m
m
m
m
m
m
m

Costuri de investitii, operare si intretinere, precum si costuri indirecte pentru tipurile
selectate de statii de epurare
Selectarea tipurilor recomandate de tratament pentru apa potabila si apele uzate, precum si
estimarea tuturor tipurilor de costuri asociate acestor tratamente au fost efectuate conform unor
proiecte elaborate pana in prezent.
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Epurarea apelor uzate
Sectiunea de mai jos compara cele trei tehnologii utilizate in general pentru scheme mici si
mijlocii de epurare a apei uzate: RBC, canale de oxidare si aerare conventionala extinsa cu
namol activ.
Selectarea sistemului a fost facuta pe baza urmatoarelor criterii:
Sistem proiectat sa asigure tratare pentru pentru o populatie variind intre 2.000 si
10.000 l.e.
Sistemul sa asigure tratament secundar, dar care sa fie usor adaptabil pentru a se extinde
la tratament tertiar
Sistemul sa produca deseuri solide suficient de stabile pentru a fi evacuate pe terenuri
neagricole si neforestiere fara a genera probleme sanitare [SRT > 15 zile]
Sistemul sa fie simplu, necostisitor din punct de vedere al operarii si Intretinerii
Costul constructiei sa fie scazut
Calculele CAPEX si OPEX pentru sistemele supuse comparatiei au avut la baza urmatoarele:
-

-

Costul fortei de munca
Muncitori
constructori
Operare
Administrativ
Laborator

Euro/ora
2.5

Costuri indirecte Proiectare
Diverse
Administrativ /
Legale
Verificare
Neprevazute
Tehnice
Regie si profit

%
3
5
2

3.5
4.0
2.5

2
5
2
15

Cantitatea si calitatea apelor uzate
-

Debite si incarcari
- Debitele au fost estimate utilizand un consum de apa specific de
120 l/loc si zi, 100% din apa consumata se Intoarce ca apa uzata, iar
3
factorul de infiltratie este 0,02 m /mm de diametru; diametrul conductei
se presupune a fi DN 250 mm.

-

Incarcarea a fost estimata presupunand productia zilnica:

-

-

CBO5

60 g per LE

-

CCO

120 g per LE

-

SS

70 g per LE

-

Ntot

14 g per LE

-

Ptot

2 g per LE

Caracteristicile de incarcari ale apei uzate sa fie in concordanta cu
normativul NTPA 002/2005:
-

CBO5

300 mgO2/dm

3

-

CCO

500 mgO2/dm

3
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3

Marimea statiilor de epurare studiate este de 5.000 l.e.

7.6.1.1

Schite studiate

Graficele schitelor studiate sunt prezentate mai jos.
Figura 10 Reactor cu functionare secventiala (SBR)

Figura 11 Contactor biologic rotativ (RBC)
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Figura 12 Canal de oxidare

7.6.1.2

Centralizatorul comparatiei schemelor
Tabel 48 Centralizatorul comparatiei schemelor

Denumirea

Valoarea

schitei

actuala

Proiect

Operare

Intretinere Materiale

Chimice

Energie

Amortizare

(/an)

(/an)

(/an)

(/an)

(/an)

(/an)

SBR

€2,930,000 €1,360,000

€16,300

€4,330

€41,500

€0

€22,400

€79,400

RBC

€5,000,000 €1,440,000

€14,100

€3,890

€177,000

€0

€14,700

€87,900

Canal de

€2,680,000 €1,320,000

€13,700

€2,710

€35,000

€0

€16,700

€80,400

oxidare

Costurile incluse in tabel sunt prezentate grafic in urmatoarele figuri. Pe baza costurilor de
constructie, operare si Intretinere, tipurile de statii recomandate pentru implementarea viitoare
sunt: SBR, Canal de oxidare in aceasta ordine.
RBC – Contactorul biologic rotativ –nu este recomandat din urmatoarele motive:
-

7.6.1.3

Cost mare de operare si Intretinere, in special datorita costurilor mari ale
materialelor necesare pentru reparatiile de rutina.
Durata de viata estimata a partii active a RBC este de numai 15 ani
Nu este potrivita adaptarii la tratament tertiar (denitrificare si indepartarea
fosforului).

Costurile de investitii, operare si Intretinere, analiza senzitivitatii
Costurile de investitii si cele de operare si intretinere au fost aproximate cu ajutorul curbelor de
senzitivitate desenate pentru costuri, iar debitul proiectat pentru tratare cu ajutorul statiilor de tip
SBR si canal de oxidare. Pentru aglomerari Intre 2.000 si 10.000 PE, costurile au fost calculate
atat pentru valori-limita, cat si pentru o valoare medie. Curbele de senzitivitate sunt prezentate
mai jos, iar valorile calculate au fost cuprinse in tabelul urmator.
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Tabel 49 Costurile de investitii, costurile de operare si Intretinere si analiza de
senzitivitate
LE

SBR
Constructie
3

Canal de oxidare
Operare si Intretinere
(exclusiv amortizare)
pe an
3
Per
Euro/ m
statie
de debit
proiectat

Euro /
statie

Euro/ m
de debit
proiectat

2,000

1,030,000

3,280

62,020

6,000

1,360,000

1,409

10,000

1,660,000

1,057

Constructie
3

Operare si
Intretinere (exclusiv
amortizare) pe an
3
Per
Euro/ m
statie
de debit
proiectat

Per statie

Euro/ m
de debit
proiectat

197.5

1,220,000

3,885

57,890

184.4

84,530

87.6

1,320,000

1,368

68,100

70.6

102,630

63.4

1,390,000

885

80,090

51.0

Figura 13 Canal de oxidare

Figura 14 Reactor cu functionare secventiala (SBR)
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“CAPEX” “OPEX” si VNA (Valoarea neta actualizata)

Figura 15 "CAPEX" – Costurile de constructie pentru statiile de epurare
a apelor uzate analizate
2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000
SBR

0

Santuri de oxidare

RBC

Figura 16 "OPEX" Costurile de operare si Intretinere pentru
statiile de epurare analizate
€350,000
€300,000
€250,000
€200,000
€150,000
€100,000
€50,000
€0

SBR

RBC
Operare si intretinere

Santuri de oxidare
plus amort
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Grafic de implementare si esalonarea masurilor
Criterii de esalonare
Esalonarea planului de implementare a fost guvernata de cerintele de respectare a acordului
Guvernului Romaniei de a se conforma Directivei 98/83/EC privind calitatea apei pana in 2015
si Directivei 91/271/EC privind tratarea apei uzate urbane pana la sfarsitul anului 2018.
In ceea ce priveste apa potabila, Romania intentioneaza sa se conformeze indicatorilor
europeni privind apa potabila intre anii 2010 si 2015 la urmatorii parametri:
-

turbiditate,
amoniac,
aluminiu,
pesticide,
azotati etc
colectare, tratare si evacuare ape uzate

Pana in 2015, este planificata colectarea si epurarea apelor uzate pentru aglomeratiile de peste
10.000 PE, iar pana in 2018 pentru aglomerarile intre 2.000 si 10.000 PE.
Esalonarea implementarii este proiectata sa respecte aceste cerinte pana la efectuarea
cererilor de finantare in conformitate cu programarea lor, asa cum este prezentat in tabelul
urmator.
Tabel 50 Graficul propus de solicitare a fondurilor de coeziune
Anul cererii

7.7.2

Data de conformare

2014

2015

2014

2018

Observatii

Apa potabila
Data limita pentru conformare la Directiva
privind apa potabila
Apa uzata
Data limita pentru conformarea la Directiva
privind apele uzate

Grafic de implementare si plan de esalonare
Graficul de implementare a Master Planului este prezentat in:
-

Anexa 7.1 - Planul de investitii pe termen lung - Costuri de investitii pe faze si aglomerari
Anexa 7.2 - Planul de investitii pe termen lung - Costuri totale de investitii pe categorii de
cost pentru toate aglomerarile
Anexa 7.3 - Planul de investitii pe termen lung - Cost de investitii pe faze si categorii de
costuri

Pagina 51

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-CâmpiaTurzii”

Master Plan
Aprilie 2014

CUPRINS
8

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA ................................................................................................ 2
8.1

Rezumat............................................................................................................................................... 2

8.2.

Ipoteze de lucru .................................................................................................................................. 2

8.2.1.

Aria de acoperire a analizei financiare si economice (AFE) ................................................ 4

8.2.2. Costuri de investitii si costuri de operare, intretinere si administrare ........................................ 4
8.2.2.1.

Generalitati ................................................................................................................................. 4

8.2.2.2.

Furnizarea apei .......................................................................................................................... 4

8.3.

Valoarea actualizata neta si costul marginal ................................................................................. 7

8.3.1.

3

Costul mediu incremental al investitiei (€/m de apa) .......................................................... 9

8.4.

Planul total de investitii pentru apa potabila si colectarea-epurarea apei uzate ..................... 10

8.5.

Concluzii: ........................................................................................................................................... 11

Lista tabele
Tabel 1 Rezumat costuri de investitii, reinvestitii, operare si intretinere ...................................................... 2
Tabel 2 Costuri de investitii in sectorul de apa 2014-2042 ............................................................................ 3
Tabel 3 Costuri de investitii in sectorul de apa 2014 – 2042 ......................................................................... 3
Tabel 4 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de alimentare cu apa ............................ 4
Tabel 5 Costuri totale pentru furnizarea apei si costuri totale pe cap de locuitor....................................... 5
Tabel 6 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de alimentare cu apa uzata ................. 6
Tabel 7 Costuri totale pentru colectarea apei uzate si costuri totale pe cap de locuitor ........................... 6
Tabel 8 Semnificatia calculului VNA ................................................................................................................. 7
Tabel 9 Ipoteze luate in calcul in pregatirea analizei VNA ............................................................................ 7

Lista figuri
Figura 2 Costuri de investitie .............................................................................................................................. 5
Figura 3 Costuri totale pentru colectare apa uzata ......................................................................................... 7

Pagina1

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-CâmpiaTurzii”

8

Master Plan
Aprilie 2014

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA

8.1

Rezumat

Capitolul prezinta planul de investitii pe termen lung la nivelul Regiunii Turda – Campia Turzii si
al aglomerarilor definite in capitolul 5, detaliind pe fiecare an costurile investitiilor de capital,
reinvestitii, operare si intretinere.
Pe baza fluxului de numerar se va calcula valoarea actualizata neta (NPV) si costul marginal
(AIC). Acesta din urma poate fi privit ca un tarif mediu pe termen lung ce va asigura recuperarea
costurilor si va permite analiza suportabilitatii serviciilor de apa si apa uzata in zona proiectului.
Investitiile de capital si costurile de operare si intretinere sunt calculate la nivelul fiecarei
aglomerari urbane definite in capitolul 5, precum si la nivelul intregii regiuni, separate pentru sistemele
de apa si apa uzata.
Costul total pentru investitiile de capital, reinvestitii, operare si intretinere, pentru extinderea si
reabilitarea sistemelor de apa in Regiunea Turda – Campia Turzii, calculate pentru perioada de
analiza 2014-2043 este de 375.577,17 Euro.
Tabel 1 Rezumat costuri de investitii, reinvestitii, operare si intretinere

Total sistem alimentare cu apa si apa
uzata
Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ceanu Mare
Ploscos
Ciurila
TOTAL pentru Regiunea Turda –
Campia Turzii

Reinvestitii

Operare si
intretinere

Total

€ 11,772.71
€ 11,367.69
€ 1,027.56
€ 1,119.41
€ 677.20
€ 544.19
€ 743.39
€ 2,491.24
€ 534.62
€ 1,447.76
€ 399.95
€ 738.45

€ 11,772.71
€ 11,367.69
€ 1,027.56
€ 1,795.80
€ 3,077.57
€ 544.19
€ 743.39
€ 7,851.69
€ 2,933.06
€ 1,447.76
€ 4,062.03
€ 4,645.50

€ 207,820.75
€ 38,273.76
€ 8,828.66
€ 3,572.77
€ 1,145.85
€ 5,237.11
€ 12,667.29
€ 1,437.82
€ 5,564.21
€ 0.00
€ 497.57
€ 6,398.25

€ 231,366.17
€ 61,009.14
€ 10,883.77
€ 6,487.98
€ 4,900.61
€ 6,325.50
€ 14,154.07
€ 11,780.75
€ 9,031.89
€ 2,895.53
€ 4,959.54
€ 11,782.21

€ 32,864.18

€ 51,268.95

€ 291,444.04

€ 375,577.17

Investitii

Sursa: propriile calcule
8.2. Ipoteze de lucru
Analiza economica si financiara a costurilor de investitii de capital, de operare si intretinere se
bazeaza pe valorile prezentate in Capitolul 7. Analiza este realizata pentru perioada 2014–2043 la o
rata anuala a inflatiei pentru Euro de 2.5%.
Rata reala de actualizare este de 5%, ceea ce corespunde unei rate nominale de actualizare de
7,625%.
Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare urmatoarele categorii de
costuri: apa bruta, materiale, chimicale, electricitate, personal, intretinere, evacuarea apei uzate,
depozitarea namolului, administrare si alte costuri.
Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza:
Pentru masini si echipamente: 15 ani;
Pentru lucrari civile: 30 ani;
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Pentru lucrari de conducte: 30 ani

-

La sfarsitul perioadei analizate, valoarea reziduala a fost de asemenea calculata.
Tabel 2 Costuri de investitii in sectorul de apa 2014-2043
EURO (103)

Turda
Campia Turzii

Aglomerarea

FAZA 1: 2014
PANA 2020
16,268.08
20,838.25

FAZA 2: dupa
2020
-

272.75

Viisoara

446.30

Luna

1,270.80

Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti

1,170.68
4,391.45

Tritenii de Jos

382.69

Calarasi

860.38

Ploscos

1,588.58

Ciurila
Ceanu Mare
TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia
Turzii

3,114.46
50,604.42

Sursa: propriile calcule

Costul total pentru investitiile de capital pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa in
Regiunea Turda – Campia Turzii, calculate pentru perioada de analiza 2014-2043 este de
50.604,42 mii Euro - Faza 1.
Tabel 3 Costuri de investitii in sectorul de apa uzata 2014 – 2043
EURO (103)

Turda

Aglomeratii

Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ploscos
Ciurila
Ceanu Mare
TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia
Turzii

FAZA 1:
2014-2020

FAZA 2: dupa
2020

9,057.60

-

3,616.15

-

1,937.75

-

1,961.80

821.50

186.00

2,915.35

-

9,197.38

1,599.20

-

967.75

6,510.50

767.40

2,913.00

-

4,447.75

-

4,745.27

-

-

20,093.65

31,550.75

Sursa: propriile calcule
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Costul total pentru investitiile de capital pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa uzata in
Regiunea Turda – Campia Turzii, calculate pentru perioada de analiza 2014-2043 este de
20.093,65 mii Euro - Faza 1; 31.550,75 mii Euro – Faza 2.
8.2.1.

Aria de acoperire a analizei financiare si economice (AFE)

Aria de acoperire a AFE este urmAtoarea:




estimeaza costurile de investitii, incluzand pe cele de supervizare, proiectare,
asistenta tehnica, cheltuieli financiare si tehnice neprevazute, impozite, taxe si alte
articole neincluse in costul lucrarilor;
distribuie costurile in timp si distribuie costurile estimate de amortizare, operare,
intretinere si administrative.
calculeaza Valoarea Neta Actualizata si stabileste suportabilitatea partiala.

8.2.2. Costuri de investitii si costuri de operare, intretinere si administrare
8.2.2.1. Generalitati
Tabelele cuprinzand costurile de investitii au fost realizate dupa cum urmeaza:





Furnizarea de apa potabila urbana pana in 2015,
Canalizarea urbana pana in 2015,
Furnizarea de apa potabila rurala pana in 2015,
Canalizarea rurala pana in 2015 pentru aglomerari cu o populatie echivalenta de
peste 2.000 locuitori.
Sub-divizarea a fost proiectata prin consultare cu primariile si ADI. Prin aceasta se vor evita
comentariile asupra prioritatilor privind investitiile.
Costurile de investitii si cele de operare, intretinere si administrare sunt estimate pentru
aglomerari in doua faze:



Faza 1 – 2014-2020, considerata ca fiind pe termen scurt, include proiectele cheie
din Lista de prioritizare a investitiilor;
Faza 2 – dupa 2020, include proiectii pentru conformarea cu Protocolul 22;

Costurile totale de operare si intretinere pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa in
Regiunea Turda – Campia Turzii, calculate pentru perioada analizei 2013-2043 se ridica la
118.898 mii Euro.
Defalcarea costurilor totale de operare si intretinere pe aglomerarile din zona urbana/rurala
este prezentata in urmatorul tabel:

8.2.2.2. Furnizarea apei
Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al costurilor de investitii si operare-intretinere pe
zone de alimentare cu apa pentru perioadele de planificare selectate.
Tabel 4 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de alimentare cu apa
EURO (mii)

Aglomerarea

FAZA 1: 20142020

Campia Turzii

39,082
6,495

Viisoara

1,846

Turda

Luna

749

Mihai Viteazu

91

FAZA 2:
DUPA 2020
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EURO (mii)
FAZA 1: 20142020

Aglomerarea
Petrestii de Jos

304

Sandulesti

131

FAZA 2:
DUPA 2020

1,176

Tritenii de Jos

870

Calarasi

1,016

Ceanu Mare

970

Ploscos
Ciurila

2,716

TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia Turzii

55,446
Sursa: propriile calcule

Tabel 5 Costuri totale pentru furnizarea apei si costuri totale pe cap de locuitor

Zona de alimentare
cu apa

MII EURO
FAZA 1: 20142020

Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ceanu Mare
Ploscos
Ciurila

TOTAL pentru
Regiunea Turda –
Campia Turzii

FAZA 2: DUPA
2020

EURO PE CAP DE LOCUITOR
FAZA 1: 2014FAZA 2: DUPA
2020
2020

55,350

1,210

27,333
2,119
1,195
1,362
1,475
131
5,568
1,252
4,130
1,830
4,304
106,050

1,240
400
270
250
1,100
70
1,250
530
1,120
2,730
4,100
1,080

Sursa: propriile calcule

Investment Cost (Thou €)

60
40
20
0

Phase 1

Phase 2
Figura 1 Costuri de investitie
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Defalcarea costurilor totale de operare si intretinere pe aglomerarile din zona urbana/rurala
este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 6 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de alimentare cu apa uzata
EURO (mii)
FAZA 1: 20142020

FAZA 2:
DUPA 2020

15,477
3,801

7,855
1,853

Viisoara

548

267

Luna

220

108

Mihai Viteazu

41

85

Petrestii de Jos

84

262

Sandulesti

174

351

Tritenii de Jos

336

47

Calarasi

538

164

Ceanu Mare

646

0

Ploscos

345

23

Ciurila

720

310

22,930

11,324

Aglomerarea
Turda
Campia Turzii

TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia Turzii

Sursa: propriile calcule

Tabel 7 Costuri totale pentru colectarea apei uzate si costuri totale pe cap de locuitor

Aglomerare

Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ceanu Mare
Ploscos
Ciurila

TOTAL pentru
Regiunea Turda –
Campia Turzii

MII EURO
FAZA 1:
FAZA 2:
2014-2020
dupa
2020

24,535
7,417
2,486
2,182
227
84
1,773
1,304
1,306
646
345
720
43,023

7,855
1,853
267
929
3,000
9,459
351
6,557
3,077
0
4,471
5,055
42,875

EURO PE CAP DE LOCUITOR

FAZA 1: 20142020
540
340
470
490
40
60
900
290
550
180
520
690
440

FAZA 2:
dupa 2020
170
80
50
210
560
7,100
180
1,470
1,300
0
6,700
4,830
440
Sursa: propriile calcule

Pagina6

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-CâmpiaTurzii”

Cost Invetitie (Thou €)

Master Plan
Aprilie 2014

Costuri O&M (Thou €)

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000

Faza 1

Faza 2

Figura 2 Costuri totale pentru colectare apa uzata
Concluzii:




8.3.

Pentru perioada de 30 de ani: costurile de investitii sunt de102.249 mii €; costurile de
operare-intretinere sunt de 89.389 mii € ;
Pana in 2020: costurile de investitii sunt de 71.000 mii €; costurile de operare-intretinere
sunt de 78.375 mii €;
Populatia deservita (estimare pentru 2020) este de 589.072 persoane.
Investitia pe locuitor este de 751 € .
Valoarea actualizata neta si costul marginal

Valoarea actualizata neta (VNA) si costul marginal sunt calculate pentru perioada de analiza
2014–2043 si pentru o rata reala de actualizare de 5%.
VNA compara valoarea unui cost de investitii de astazi cu valoarea aceleiasi investitii in viitor,
luand in calcul inflatia si veniturile.
Tabel 8 Semnificatia calculului VNA
Daca….
VNA > 0
VNA < 0
VNA = 0

Inseamna ca…..
Investitia
ar
adauga
valoare
Beneficiarului
Investitia ar scadea valoare de la
Beneficiar
Investitia nici nu ar adauga, nici nu ar
scadea valoare la Beneficiar

Atunci…..
Proiectul poate fi acceptat
Proiectul ar trebui respins
Proiectul nu adauga valoare monetara.
Decizia ar trebui sa aiba la baza alte
criterii, precum: pozitionarea strategica
sau alti factori inclusi neexplicit in calcul.

Tabel 9 Ipoteze luate in calcul in pregatirea analizei VNA
Ipoteza

Descriere

Nivelul definitiei tehnice.

Nivelul de detaliu tehnic este elementar. O statie de epurare a
apelor uzate este necesara sau nu, o retea de alimentare cu apa
este necesara sau nu.
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Descriere

Nivelul de dezvoltare
planului de executie
proiectului

a
a

Proiectul va fi construit intr-o maniera similara cu proiectele
existente deja in judet si in lume.

Baza estimarii.

Baza estimarii o reprezinta costurile estimate si realizate ale
statiilor de epurare a apelor uzate construite in judetul Cluj sau in
alte locatii din Romania.

Durata totala al proiectului

Re-investitia dupa 15 ani in componente cu durata utila de viata
limitata (masini si utilaje) si dupa 30 de ani a constructiilor civile si
conductelor

Achizitia terenului

Nu este inclusa. Terenul necesar investitiei este pus la dispozitie
de catre autoritatile locale.

Rata de actualizare

5%

Costuri de proiectare

5% din costul estimat al constructiei

Supervizare

5% din costul estimat al constructiei

Cheltuieli neprevazute de
ordin tehnic

7.5% din costul estimat al constructiei, calculat anual

Cheltuieli neprevazute de
ordin financiar. Ajustari de
pret.

Amortizare






2008-2010
2011-2013
2014-2020
2019-2030






Lucrari civile: 40 ani
Conducte: 50 ani
Echipament electromecanic: 12 ani
Taxe pentru planificare si proiectare: 5 ani

4,0 - 3,5%
3,0 - 2,5%
2%
2%

Alte impozite si autorizatii

0% din costul estimat al constructiei, calculat anual

TVA

24% din costul estimat al constructiei

A fost utilizata o rata a dobanzii de 5% pentru determinarea valorii actuale a fluxurilor viitoare
de numerar, distribuite in timp, al costurilor de investitii si de operare, intretinere si administrare.
Defalcarea valorii actualizate nete pe aglomerarile din zona urbana/rurala si tip de servicii
furnizat (apa/apa uzata):
Tabel 10 Valoarea actualizata neta
Aglomerarea
Valoarea actualizata neta
VAN investitii
Turda
Campia Turzii
Viisoara

€ 24,119.70
€ 23,289.90
€ 2,105.24

VAN O&M

€ 59,086.62
€ 11,485.73
€ 2,522.83

VAN TOTAL

€ 83,206.32
€ 34,775.64
€ 4,628.07
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Aglomerarea
Valoarea actualizata neta
VAN investitii
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ploscos
Ciurila
Ceanu Mare
TOTAL pentru Regiunea
Turda – Campia Turzii

VAN O&M

VAN TOTAL

€ 3,038.55
€ 4,031.74
€ 9,457.23
€ 1,523.05
€ 11,009.22
€ 3,737.50
€ 2,966.15

€ 1,020.83
€ 202.86
€ 606.89
€ 608.78
€ 1,482.26
€ 1,489.45
€ 1,581.97

€ 4,059.38
€ 4,234.60
€ 10,064.12
€ 2,131.82
€ 12,491.47
€ 5,226.95
€ 6,435.61

€ 4,853.65

€ 1,273.43

€ 7,090.46

€ 5,817.03

€ 3,553.02

€ 6,519.18

€ 95,948.95

€ 84,914.67

€ 180,863.63
Sursa: propriile calcule

Concluzii:
 Calculele estimative ale VNA arata ca proiectul este viabil din punct de vedere economic
 VNA pentru perioada de 30 de ani este 180.863,63 € ;
 Populatia deservita (estimare pentru 2020) este 589.072
 Investitia pe locuitor din punctul de vedere al VNA este 750 € (135 € in Faza I si 575 € in
Faza II). Aceste cifre sunt in aceeasi gama cu cifrele pentru alte judete.
8.3.1.

3

Costul mediu incremental al investitiei (€/m de apa)

“Costul Mediu Incremental comparativ cu Tariful Maxim Suportabil” prezinta un calcul detaliat al
necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul regiunii si
pentru populatia urbana si rurala.
Acest cost unitar a fost calculat separat pentru investitii, pentru costurile de operare, intretinere si
administrative si pentru costul total. Acesta va fi folosit in faza de studiu de fezabilitate a Cererii de
Fonduri de Coeziune etapa II.
Acest calcul este numai pentru investitiile noi, iar rezultatul este costul total pe metrul cub. Nu este
un tarif de recuperare, care va fi calculat pe baza unei analize a structurii activelor existente si a altor
factori. Rezultatele sunt indicate mai jos.
3

Tabel 11 Costul mediu incremental (€/m de apa) al investitiei
Investitii in localitati urbane
Operare si intretinere in localitati urbane
Cost total in localitati urbane
Investitii in localitati rurale
Operare si intretinere in localitati rurale
Cost total in localitati rurale
Investitii in regiunea Turda-Campia Turzii
Operare si intretinere in regiunea Turda-Campia Turzii
Cost total in regiunea Turda-Campia Turzii

Euro/m
0.75
1.37
2.12
1.48
0.78
2.26
1.04
1.13
2.17

3
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Costul suplimentar va trebui recuperat pentru a acoperi toate costurile noului program de investitii,
inseamna o presiune uriasa pe capacitatea de contributie a populatiei locale, care este analizata in
capitolul urmator.

8.4.

Planul total de investitii pentru apa potabila si colectarea-epurarea apei uzate

Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al costurilor de investitii si operare-intretinere pentru
perioadele de planificare selectate.
Tabel 12 Costuri totale de investitii – apa si apa uzata
Aglomerare
Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ceanu Mare
Ploscos
Ciurila
TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia
Turzii

MII EURO
FAZA 1:
FAZA 2:
2014-2020
dupa 2020
25,326
0
24,454
0
2,211
0
2,408
822
1,457
2,915
1,171
9,197
1,599
0
5,359
6,511
1,150
2,913
3,114
0
860
4,448
1,589
4,745
70,698
31,551

Tabel 13 Costuri totale de exploatare si intretinere – apa si apa uzata

Aglomerare
Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ploscos
Ciurila
Ceanu mare
TOTAL pentru Regiunea Turda – Campia
Turzii

MII EURO
FAZA 1:
FAZA 2:
2014-2020
dupa 2020
54,560
10,296
2,395
969
132
388
305
1,512
1,408
1,315
3,435
1,661
78,375

7,855
1,853
267
108
85
262
351
47
164
0
23
0
11,014
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Tabel 14 Costuri totale pentru apa potabila si apa uzata costuri totale pe cap de locuitor
MII EURO
Aglomerare

Turda
Campia Turzii
Viisoara
Luna
Mihai Viteazu
Petrestii de Jos
Sandulesti
Tritenii de Jos
Calarasi
Ploscos
Ciurila
Ceanu mare
TOTAL pentru
Regiunea Turda
– Campia Turzii

FAZA 1:
2014-2020

FAZA 2:
PANA IN
2018

79,885
34,750
4,605
3,378
1,589
1,558
1,904
6,871
2,558
2,176
5,024
4,776
149,074

7,855
1,853
267
929
3,000
9,459
351
6,557
3,077
4,448
4,768
0
42,565

EURO PE CAP DE
LOCUITOR
FAZA 1:
FAZA 2:
2014-2020
dupa 2020
1,740
1,580
870
760
300
1,170
960
1,540
1,080
3,250
4,780
1,000
1,510

170
80
50
210
560
7,100
180
1,470
1,300
6,670
4,550
0
430

Estimarea costurilor de de intretinere pentru retelele de canalizare si retelele de alimentare cu apa
a avut la baza informatiile actuale privind costurile de intretinere a sistemelor existente in regiunea
Turda-Campia Turzii.
8.5.

Concluzii:








Pentru perioada de 30 de ani: costurile de investitii sunt de 102.249 mii €; costurile de
operare-intretinere sunt de 89.389 mii € ;
Pana in 2020: costurile de investitii sunt de 71.000 mii €; costurile de operare-intretinere
sunt de 78.375 mii €;
Pana in 2043: costurile de investitii sunt de 102.249 mii €; costurile de operare-intretinere
sunt de 89.389 mii € ;
Populatia deservita (estimare pentru 2020) este de 98.077
Investitia pe locuitor este de 1.520 € in Faza I si 440 € in Faza II. Aceste cifre arata
efectul programului ambitios pe termen scurt care presupune ca toate investitiile sunt
realizate pana in 2020;
Cele mai eficiente investitii sunt in Mihai Viteazu si Sandulesti. Costurile maximale in
regiune sunt de 860 €/locuitor pentru aglomerarea Mihai Viteazu si respectiv
1.140 €/locuitor pentru aglomerarea Sandulesti.

Pagina11

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

Master Plan
Aprilie 2014

CUPRINS
9

ANALIZA SUPORTABILITATII .........................................................................................................................2
9.1

Rezumat......................................................................................................................................................2

9.2.

Abordarea metodologica si ipoteze de lucru .........................................................................................2

9.3.

Ipoteze ........................................................................................................................................................3

9.4.

Tarife ...........................................................................................................................................................6

9.4.1.

Tarife nivelul anului 2011 pentru localitatile Turda Campia Turzii .............................................6

9.4.2.

Necesitatea tarifului unic..................................................................................................................6

9.5.

Determinarea necesarului de finantare ..................................................................................................7

9.6.

Analiza Suportabilitatii ..............................................................................................................................8

9.7.

Analiza de senzitivitate ........................................................................................................................... 11

9.8.

Indicele de macro-suportabilitate .......................................................................................................... 12

9.9.

Concluzii ................................................................................................................................................... 12
LISTA TABELELOR

Table 1 Tarif unic .......................................................................................................................................... 6
Table 2 Elemente de calcul ........................................................................................................................... 7
Table 3 Evolutia facturii ............................................................................................................................... 10
Table 4 Variatia costurilor de operare/intretinere ........................................................................................ 11
Table 5 Variatia costurilor de investitii ........................................................................................................ 11
Table 6 Variatia gradului de colectare ........................................................................................................ 12

LISTA FIGURILOR
Figure 1 Evolutia facturii in noul sistem ........................................................................................................ 8

Pagina 1

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

9

Master Plan
Aprilie 2014

ANALIZA SUPORTABILITATII

9.1

Rezumat

Obiectul analizei suportabilitatii este de a stabili contextul conditiilor socio-economice si
demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei si apei uzate. Aceste
conditii vor determina efectiv daca imbunatatirile propuse vor fi sau nu suportabile pentru societate si in
mod deosebit pentru gospodariile mai sarace.
Veniturile gospodariilor din Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, se situeaza atat peste
nivelul mediei nationale cat si al celei regionale, insa si nivelul investitional din ultimii ani precum si tarifele
in vigoare sunt la valori mai ridicate comparativ cu celelalte judete ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest.
Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa si apa uzata va conduce la
cresterea tarifelor si acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a populatiei, in mod special in zona
rurala si in orasele mai mici.
O gospodarie se presupune ca nu are capacitatea de a plati daca nu-si poate onora facturile de
apa si apa uzata fara sa trebuiasca sa-si reduca drastic cheltuielile pentru hrana sau alte servicii publice.
In 2010, rata de suportabilitate – calculata ca procent al cheltuielilor medii lunare ale gospodariilor
pentru serviciile de apa din veniturile nete disponibile – inregistreaza valori in unele orase din judet peste
pragul de 4%.
Pentru Operatorul Regional (OR sau ROC), rezultatul analizei suportabilitatii ar putea influenta nivelul
de tarifare, decizia investitiei de capital (tipul de investitie, sincronizare, etc.) precum si proiectarea
eventualelor scheme de subventii pentru gospodariile sarace (daca acest lucru este fezabil).

9.2. Abordarea metodologica si ipoteze de lucru
Dupa cum s-a prezentat anterior, suportabilitatea serviciilor de apa si apa uzata trebuie sa se
incadreze la limita superioara de suportabilitate a cheltuielilor gospodariilor pentru aceste servicii.
Calculul ratei de suportabilitate se realizeaza parcurgand urmatoarele etape:
•

Prognoza veniturilor disponibile nete ale gospodariilor din aglomerarile din zona urbana si
rurala. Veniturile sunt prezentate atat la nivel mediu cat si pentru cele 3 decile inferioare de venit.
Valorile curente si proiectiile sunt sumarizate in Capitolul 3, iar valorile pentru fiecare an al
perioadei de analiza sunt prezentate in anexe specifice acestui capitol;

•

Prognoza nivelurilor de tarifare pentru perioada de analiza. Tariful prognozat este calculat la
nivelul de Master Plan pe baza costului marginal (AIC) prezentat in Capitolul 8. In scenariul de
baza, tarifele din fiecare municipalitate vor creste gradat pana la un tarif unic la nivel de ROC, ce
se va atinge in anul 2015;

•

Estimarea evolutiei cererii de apa, luand in considerare toti factorii care influenteaza aceasta
evolutie: evolutia contorizarii, elasticitatea cererii in raport cu pretul si venitul, etc. Estimarea
cererii de apa trebuie realizata de asemenea pentru fiecare decila de venit. Consumul mediu de
apa in judetul Cluj a fost, in medie, in aglomerarile din zona urbana (unde se afla peste 75% din
populatia judetului) de circa 148,3 l/locuitor/zi in 2011. Modelul de suportabilitate presupune ca
necesarul actual de apa se va micsora gradual la o medie de 110 l/ locuitor/zi in 2018;

•

Calculul cheltuielilor pentru serviciile de apa si apa uzata se face inmultind tarifele (TVA
inclus) cu consumul mediu de apa;
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Cheltuieli servicii apa/apa uzata = Tarif * Consum mediu apa
•

Calculul ratei de suportabilitate se face impartind cheltuielile pentru serviciile de apa si apa
uzata la veniturile nete disponibile ale gospodariilor. Calculele sunt facute pentru fiecare
municipalitate si pentru totalul zonei urbane, atat la nivelul veniturilor medii ale gospodariilor dar
si pentru cele 3 decile inferioare de venit.

Rata de suportabilitate =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒

* 100

In zonele rurale, problema suportabilitatii este mai delicata, datorita faptului ca media veniturilor este
notabil mai mica decat media nationala si, mai mult decat atat, o mare parte din venituri nu sunt
monetare. La problemele economice se adauga unele probleme de ordin social, datorita refuzului
oamenilor din unele zone rurale de a plati pentru serviciile de apa – obisnuiti sa obtina aceste servicii
“gratis”.

9.3. Ipoteze
Implementarea Master Plan-ului se va dovedi a fi o sarcina dificila – in masura in care Regiunea
Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, va trebui sa devina un spatiu socio-economic competitiv, menit sa
faca fata presiunilor puternice din partea concurentei din Uniunea Europeana. Pe o perioada extrem de
scurta, va fi necesar ca intregul potential administrativ si financiar al regiunii sa se concentreze pe
crearea premiselor pentru o crestere economica sustenabila si, atat cat este posibil, omogena din punct
de vedere social si geografic.
In mod necesar, implementarea Master Planului va trebui sa ia in calcul urmatoarele constrangeri:




Limitele capacitatii de co-finantare a proiectelor de investitii;
Necesarul de investitii, care depaseste capacitatea financiara a administratiei locale si
impune atragerea de surse suplimentare de finantare: capital imprumutat si, in cel mai
inalt grad, fonduri europene nerambursabile;
Programul de investitii ar trebui directionat in special spre proiectele de investitii in
infrastructura – proiecte capabile sa conduca la o crestere economica durabila, avand in
vedere binele mediului si al populatiei;

Prognozele macro-economice prezentate mai jos au la baza proiectii si estimari intocmite de
doua entitati relevante din acest domeniu: Comisia Nationala de Prognoza si Economist Intelligence Unit.

Prognoza populatiei la nivel national, regional si judetean ia in calcul urmatoarele:






O scadere generala a populatiei cauzata de o rata scazuta a natalitatii, cresterea
sperantei de viata la nastere, modificari in structura pe varste a populatiei, balanta
negativa a migratiei externe;
Se asteapta o reducere a ratei de scadere a populatiei pentru urmatorul orizont de timp
pana in 2015 fata de anii trecuti;
Scaderea populatiei in mediul urban, diferentiata pe regiuni si judete;
Cresterea ponderii populatiei in varsta in populatia totala si, in consecinta, o crestere
constanta a raportului de dependenta a persoanelor in varsta
Perspectivele economice ale regiunii si judetului, cu impact direct asupra nivelurilor
migrarii.
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Prognoza venitului pe familie, care s-a concentrat asupra asigurarii bazei pentru evaluarea gradul
in care populatia isi permite sa plateasca tarifele pentru serviciile de canalizare, are la baza urmatoarele:








Tendintele venitului pe familie in ultimii ani la nivel national,
Venituri in crestere pe familie, diferentiate la nivel regional si judetean, dar cu rate de
crestere in scadere constanta pe intervale de timp,
Niveluri in crestere ale salariilor si ponderi crescute ale salariilor in total venituri, in
special la gospodariile din mediul rural;
Se asteapta o crestere a partii din venit alocata impozitelor si taxelor, distinct in mediul
urban si rural;
Datele istorice si estimari asupra numarului mediu de membri pe familie, in mediul urban
si rural, disponibile din recensaminte la nivel national si judetean.
Prognoze diferentiate pe gospodarii la nivel regional si judetean, in functie de situatia
economica si perspectivele acestor unitati administrative comparativ cu media nationala;
Evolutia veniturilor pe familie pentru familiile cu venituri mici

Avand in vedere evolutia pana in prezent, viziunea dezvoltarii durabile cuprinde cateva exigente
majore la nivelul economiilor nationale si al sistemului global al economiei mondiale, care pot fi sintetizate
astfel:





legatura puternica si in crestere cu mediul natural;
o planificare strategica cu elemente specifice si comune, direct compatibila atat la nivel
national cat si la nivel international;
realizarea unei stari de echilibru rational si durabil prin modificarea fundamentala a
valorilor si obiectivelor la nivel local, regional si global;
tranzitia la o dezvoltare durabila in conditii de traditie, cultura si activitati curente, de
interesele imediate, care fac ca tranzitia sa fie controversata si inceata, succesul fiind
garantat de intelegerea reala a conditiei umane in acest context de schimbari radicale;
prin tranzitia la o dezvoltare durabila, speram sa intelegem cum putem crea in prezent,
prin acest proces complex si lung, un viitor mai sigur.

Dezvoltarea durabila, asa cum s-a mentionat anterior, reprezinta un nou tip de strategie umana
care raspunde necesitatilor prezente, fara a compromite posibilitatea de satisfacere a nevoilor generatiilor
viitoare.

In principiu, dezvoltarea durabila (viabila)/sustenabilitatea, este definita de urmatoarele elemente
mai importante:







Compatibilitate permanenta si certa intre mediul creat de om si mediul natural;
Egalitate de sanse pentru generatiile care coexista si se succed in timp si spatiu;
Interpretarea prezentului prin ochii viitorului, prin implementarea, ca obiectiv al dezvoltarii
durabile, a sigurantei ecologice in locul maximizarii profitului;
Integrarea compatibilitatii strategiilor de dezvoltare nationale ca urmare a
interdependentei crescute din punct de vedere geo-economic si ecologic;
Mutarea centrului de greutate in asigurarea bunastarii generale dinspre cantitatea si
intensitatea cresterii economice inspre calitatea acesteia;
Capitalul natural (ecologic) este interconectat si integrat organic cu capitalul uman
(cultural) in cadrul unei strategii globale care redefineste obiectivele sale economice si
sociale si isi extinde orizontul de acoperire in timp si spatiu.

Pornind de la necesitatea realizarii acestor componente, noua strategie a dezvoltarii durabile are ca
obiective:
-

acoperirea modificarii tipului de crestere economica,

Pagina 4

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apă si apă uzată in regiunea Turda-Câmpia Turzii”

-

Master Plan
Aprilie 2014

controlul poluarii,
stabilirea unui cadru institutional si legislativ adecvat si eficient,
un sistem educational capabil de a prevedea si aprofunda intelegerea instrumentelor economice
care previn, protejeaza si asigura resursele deficitare;
sistemul de indicatori specifici prin care este evaluata calitatea dezvoltarii si a vietii umane.

Prin urmare, modelul financiar care poate fi dezvoltat in viitorul Studiu de Fezabilitate este destinat
estimarii si optimizarii capacitatii administratiei locale de a cofinanta un portofoliu mare de proiecte de
investitii, structurat in functie de nevoile de investitii ale Regiunii Turda – Campia Turzii, din judetului Cluj.
Principiile de baza ale modelului financiar care poate fi dezvoltat in Studiul de Fezabilitate
sunt:






Evolutia venitului total si a venitului propriu care va fi “cantarit” pe baza tendintei istorice;
Toate creditele contractate de catre autoritatile locale; va fi dezvoltata stimularea
restituirii creditelor, in conformitate cu prevederile contractelor de credit si graficului
investitiei finantate prin aceste credite;
Nu vor fi intocmite prognoze pentru categoriile de venituri cu caracter circumstantial sau
neregulat;
Estimarea capacitatii de co-finantare va tine cont de legislatia in vigoare la data la care
se refera analiza (OUG 45/2003 pentru analiza istorica si Legea finantelor publice locale
nr. 273/2006 pentru proiectii);
Pentru multiplicarea investitiei si a volumului de investitii de capital si pentru cresterea
capacitatii de cofinantare, modelul financiar stimuleaza utilizarea optima a capitalului
social disponibil pentru investitii, astfel incat efortul de investitii sa fie uniform distribuit si
cat mai aproape posibil de valoarea maxima a gradului de indatorare. In consecinta, va fi
luat in calcul un scenariu in care, in functie de gradul real de indatorare, sunt contractate
si dimensionate o serie de credite standard astfel incat sa se atinga pragul maxim de
indatorare luat in calcul.

Asa cum s-a mentionat deja, va fi dezvoltata o analiza economica si financiara complexa in faza
de Studiu de Fezabilitate atunci cand, pe baza liniilor strategice ale Master Plan-ului, va fi finalizata
structura investitiei care urmeaza a fi luata in calcul.
Intrarile de baza care vor fi luate in calcul pentru analiza economico-financiara sunt urmatoarele:







Orizontul de timp - 30 ani pentru acest tip de proiecte de infrastructura;
Costurile de capital si esalonarea in timp a costurilor de capital; costurile de capital vor fi
stabilite in faza de Studiu de Fezabilitate, cand expertii, impreuna cu Clientul, vor finaliza
investitia prioritara care urmeaza sa fie propusa in prima faza care este cofinantata (va fi
inclusa in cererea de finantare).
Costurile de operare impartite pe categorii; costurile de operare vor avea la baza
costurile finale de capital;
Costurile de intretinere pe categorii; costurile de intretinere vor avea la baza costurile
finale de capital;
Veniturile bazate pe taxe de la populatie si societati comerciale pentru apa si apa uzata.

Calculele financiare vor respecta atat recomandarile Comisiei Europene cat si cadrul programatic
prevazut in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu.
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9.4. Tarife

9.4.1.

Tarife nivelul anului 2011 pentru localitatile Turda Campia Turzii

In ceea ce priveste stabilirea fezabilitatii proiectelor de investitii individuale specifice, tariful unic
actual ar trebui analizat in zonele care vor beneficia de pe urma proiectelor individuale. Apoi ar trebui
facute recomandari privind tariful viitor, pe baza suportabilitatii specifice si a cerintelor de recuperare
totala a costurilor.

Tariful aprobat in 2011 pentru regiunea Turda-Campia Turzii este aratat in tabelul urmator,. Vezi
anexa 2.6.4.1.7.
Table 1 Tarif unic

Tarif 2011
Localitate

Apa
Lei

Canalizare
Lei

Apa meteorica
Lei

Turda

2.55

2.12

2.12

Campia Turzii

2.55

2.12

2.12

Localitatile rurale

2.55

2.12

2.12

9.4.2.

Necesitatea tarifului unic

Operatorii care furnizeaza apa in localitati cu o populatie echivalenta sub 10.000 locuitori, sunt
obligati sa practice cele mai ridicate tarife, iar localitati mari, precum Turda si Campia Turzii, au
posibilitatea sa practice tarifele cele mai scazute. Sunt economii la scara in dificultate din cauza costurilor
fixe mari care sunt imobilizate in active.
Un operator mic trebuie sa faca investitii mari de capital pentru a asigura activele fixe si trebuie
sa aiba personal si resurse suficiente pentru a asigura calitatea serviciilor. Impartirea acestor costuri la un
numar mic de consumatori duce la tarife mari. Operatorul mic are de ales intre a percepe un tarif mai mic
si a neglija investitiile in reteaua si resursele de apa, utilizand sistemul pana cand acesta cedeaza si
necesita inlocuiri, sau poate investi in imbunatatiri care pot deveni nesustenabile din cauza puterii limitate
de cumparare a consumatorilor.
Singurul mod in care operatorii mici pot oferi servicii care sunt necesare la nivele de calitate
cerute de directivele europene, este regionalizarea. Principalele beneficii ale regionalizarii sunt:


Economii la scara in gestionare, operare si intretinere, servicii–suport si putere de cumparare.



Capacitatea operatorilor regionali de a obtine fonduri care nu sunt disponibile micilor operatori.



Planificarea si implementarea imbunatatirilor de sistem pot fi regionalizate pentru asigurarea
centralizarii serviciilor, ceea ce duce la furnizarea de servicii la costuri mai scazute.



Evitarea duplicarii serviciilor si facilitatilor.
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9.5. Determinarea necesarului de finantare
Necesarul de finantare s-a calculat potrivit metodologiei recomandate de Documentul de Lucru nr. 4
1
al Comisiei Europene DG Regio.
1) Calculul rata de co-finantare (R)
R = EE/DIC,
in care
EE – cheltuiala eligibila maxima calculata ca diferenta intre investitia actualizata si veniturile
actualizate; EE = DIC - DNR
DIC – Valoarea actualizata a investitiei
DNR – Valoarea actualizata a veniturilor nete
2) Calculul diferenta de finantat (decision amount) DA, in care
DA = EC*R
EC – costuri eligibile

3) Calculul Grantului UE
EU grant = DA*CRpa
CRpa – rata maxima de cofinantare potrivit reglementarilor nationale (in cadrul Axei 1 a POS
Mediu aceasta valoare este de 85%).
Pe baza acestei metodologii si a datelor privind investitia din judetul Cluj, a fost calculate
urmatoarea structura de finantare a proiectului, dupa cum urmeaza:

Table 2 Elemente de calcul

Mod de calcul

Elemente de calcul

Valori

EC

Costuri Eligibile

11,007.878 €

DIC

Investitia actualizata

11,486.720 €

DNR

Venituri Nete Actualizate

EE=DIC-DNR

Cheltuieli eligibile

R=EE/DIC

Rata de co-finantare

DA=EC*R

Diferenta de finantat

CRpa

Rata maxima de cofinantare

EU grant

EU Grant = DA*CRpa

478.842 €
11,007.878 €
95.83%
13,821.123 €
85%
11,747.954 €

The New Programming Period 2007-2013; GUIDANCE ON THE METHODOLOGY FOR CARRYING AUT COST-BENEFIT
ANALYSIS; Working Document No. 4

1
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9.6. Analiza Suportabilitatii
Evaluarea capacitatii globale de plata este efectuata in functie de venitul mediu pe familile in
Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, in doua variante de calcul: 4% din venitul mediu/familie
si 4% din venitul primului segment de venit.
Obiectivul specific al acestei sectiuni a Master Plan-ului este de a verifica daca gospodariile din
Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, au capacitatea de a acoperi cel putin costurile de
operare si intretinere ale sistemului de alimentare cu apa si apa uzata. Daca o familie nu-si poate permite
sa plateasca tariful care sa acopere cel putin costurile mentionate mai sus, atunci proiectul nu este
sustenabil fara ajutorul financiar al administratiei publice locale sub forma de subventii de la bugetul local.
Principalele faze in compararea capacitatii de plata a unei familii cu factura pentru acoperirea
cheltuielilor necesare pentru operarea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata in Regiunea Turda –
Campia Turzii, din judetul Cluj, sunt urmatoarele:
 A fost elaborat fluxul de costuri pentru perioada 2014-2043 – investitii si operare/intretinere;
 A fost luata in calcul o rata de cofinantare de 99% din POS Mediu (cofinantare UE si contributie
nationala, doar 1% contributia autoritatilor locale);
 La aceste valori se adauga 24% TVA;
 Valorile obtinute sunt impartite la numarul populatiei racordate la noul sistem an de an; astfel
rezulta tariful/persoana (in Euro);
 Factura pe gospodarie este calculata prin inmultirea tarifului/pers. cu numarul mediu de
persoane/gospodarie;
 Se determina capacitatea de plata pe familie, in Euro, prin impartirea venitului la cursul Euro in
fiecare an si prin aplicarea procentelor (4% la venitul mediu si 4% la venitul primului segment
de venituri);
 Sunt plotate: graficul capacitatii de plata/familie (calculata ca 4% din valoarea medie si 4% din
primul segment de venituri) si factura pe familie calculata anterior;

In acest fel a rezultat figura urmatoare, figura din care se pot observa urmatoarele:

Evolutia facturii in noul sistem
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

Factura noua pe
gospodarie
4% Medie Venituri - Judet

2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2042

Figura 1 Evolutia facturii in noul sistem
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In cazul unei limite de 4% din venitul mediu, capacitatea de plata a familiilor in Regiunea
Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj, este depasita pentru perioada 2012-2043; prin
urmare, luand in calcul acesti indicatori, investitiile propuse nu sunt suportabile pentru
populatia regiunii in aceasta perioada. Factura minima lunara pe gospodarie, necesara
pentru a asigura sustenabilitatea sistemului, va fi (in primul an in care sistemul va fi
operational) de 11.35 Euro/gospodarie/luna in 2011, cu o usoara scadere de circa 1%,
atingand in ultimul an de planificare 11.45 Euro/gospodarie/luna;



In cazul unei limite de 4% din primul segment (decila) de venituri, se poate observa ca
pentru intreaga perioada aceasta limita este depasita. Aceasta explica nivelul foarte
scazut al veniturilor acestor familii. Prin urmare, pentru a preveni incapacitatea acestor
familii de a plati pentru serviciile de apa si apa uzata, autoritatile administratiei publice
locale vor trebui sa se gandeasca la un sistem de subventii sau asistenta sociala pentru
familiile mai sarace (venitul pentru segmentul 1). Trebuie luat in calcul faptul ca la
familiile cu venituri scazute cererea de apa este mica si, totodata, acestea produc o
cantitate mica de apa uzata.
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Table 3 Evolutia facturii

Regiunea Turda – Campia Turzii, din
judetul Cluj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Noua factura pe gospodarie

11.56

11.45

11.35

11.25

11.15

11.05

11.63

11.53

11.43

11.33

11.23

4% din venitul mediu pe judet
4% din prima decila (segment) de
venituri

105.93 110.49 115.02 119.73 124.64 129.75 135.07 140.61 146.38 152.38 158.63
37.92

39.55

41.18

42.86

44.62

46.45

48.36

50.34

52.40

54.55

56.79

Regiunea Turda – Campia Turzii, din
judetul Cluj

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Noua factura pe gospodarie

11.62

11.51

11.41

11.31

11.21

11.60

11.49

11.39

11.29

11.19

11.58

4% din venitul mediu pe judet
4% din prima decila (segment) de
venituri

165.13 171.90 178.95 186.28 193.92 201.87 210.96 220.45 230.37 240.74 251.57
59.12

61.54

64.06

66.69

69.42

72.27

75.52

78.92

82.47

86.18

90.06

Regiunea Turda – Campia Turzii, din
judetul Cluj

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2038

2039

2040

2041

2043

Noua factura pe gospodarie

11.47

11.37

11.27

11.17

11.57

11.46

11.36

11.56

39.58

11.47

11.37

11.27

4% din venitul mediu pe judet
4% din prima decila (segment) de
venituri

262.89 274.72 287.08 300.00 313.50 327.61 342.35 357.76 357.76 262.89 274.72 287.08
94.11

98.35
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9.7. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate a fost realizata luand in calcul variabile mai independente si efectul lor asupra
facturii platite de o familie din Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj.

a) Tabelul prezentat mai jos reflecta efectele variatiei costurilor de operare/intretinere in
factura finala. Factura va fi modificata cu 0,86% pentru fiecare variatie cu 1% a costurilor
de operare/intretinere. Aceasta variabila pare sa nu fie critica pentru noua factura
rezultata din noul sistem.

Table 4 Variatia costurilor de operare/intretinere

Variatia costurilor
de
operare/intretinere
-10%
-5%
-1%
0%
1%
5%
10%

2015

2020

2025

2030

2035

2038

2043

10.59
11.13
11.53
11.63
11.74
12.14
12.64

10.49
11.03
11.43
11.53
11.63
12.03
12.53

10.40
10.94
11.33
11.43
11.53
11.92
12.42

10.53
11.08
11.48
11.58
11.68
12.08
12.58

10.44
10.98
11.37
11.47
11.57
11.97
12.47

10.35
10.88
11.27
11.37
11.47
11.86
12.35

10.26
10.78
11.17
11.27
11.37
11.76
12.25

b) Tabelul prezentat mai jos reflecta efectele variatiei costurilor de investitii in factura finala.
Factura va fi modificata cu 0,14% pentru fiecare variatie cu 1% a costurilor totale de
investitii. Aceasta variabila pare sa nu fie critica pentru noua factura rezultata din noul
sistem.

Table 5 Variatia costurilor de investitii

Variatia
costurilor de
investitii
-10%
-5%
-1%
0%
1%
5%
10%

2015

11.48
11.56
11.62
11.63
11.65
11.71
11.79

2020

11.38
11.45
11.52
11.53
11.55
11.61
11.69

2025

11.27
11.35
11.41
11.43
11.44
11.51
11.58

2030

11.17
11.25
11.31
11.33
11.34
11.40
11.48

2035

11.08
11.15
11.21
11.23
11.24
11.30
11.38

2038

11.46
11.54
11.60
11.62
11.63
11.69
11.77

2043

11.36
11.43
11.50
11.51
11.53
11.59
11.67

c) Tabelul prezentat mai jos reflecta efectele variatiei gradului de colectare a incasarilor in
factura finala. Factura va fi modificata cu 1,69% pentru fiecare variatie cu 1% a costurilor
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totale de investitii. Aceasta variabila pare sa nu fie critica pentru noua factura rezultata
din noul sistem.

Table 6 Variatia gradului de colectare

Variatia gradului
de colectare

2015

-10%

26.52
27.99
29.17
11.63
29.76
30.94
32.41

-5%
-1%
0%
1%
5%
10%

2020

26.28
27.74
28.91
11.53
29.50
30.66
32.12

2025

26.05
27.50
28.66
11.43
29.23
30.39
31.84

2030

25.82
27.26
28.40
11.33
28.98
30.12
31.56

2035

25.59
27.01
28.15
11.23
28.72
29.86
31.28

2038

25.72
27.15
28.29
11.62
28.86
30.01
31.44

2043

25.49
26.91
28.04
11.51
28.61
29.74
31.16

9.8. Indicele de macro-suportabilitate
Din analiza scenariilor folosite pentru suportabilitatea cheltuielilor totale (investitii, reinvestiri si
operare /intretinere) si din calculul primar al contributiei de 4% din venituri pentru serviciile de alimentare
cu apa si canalizare se observa pentru primele doua faze ale investitiei ca populatia poate suporta un
nivel ridicat al tarifului pentru ambele servicii, tarif care sa acopere toata investitia si cheltuielile de
operare (acest lucru este ipotetic deoarece distributia veniturilor gospodariilor este unitara pe cele 10
categorii de decile).
In modelul analizat s-au luat in considerare primele 3 decile si media judeteana a veniturilor la nivelul
gospodariilor din Regiunea Turda – Campia Turzii, din judetul Cluj.

9.9. Concluzii
-

Analiza de suportabilitate realizata se refera la capacitatea consumatorilor de a plati tarifele
pentru serviciile de apa si apa uzata.
Proiectiile veniturilor nete pe gospodarie la nivel mediu arata suma de bani maxima estimata pe
care aceste gospodarii isi permit sa o plateasca lunar pentru aceste servicii.
In plus, s-a intocmit o proiectie a valorii lunare maxime pentru gospodariile din segmentul cu cel
mai scazut venit, pentru a asigura baza pentru evaluarea impactului tarifelor pentru infrastructura
care urmeaza sa fie operata de Operatorul Regional, la nivel de Studiu de Fezabilitate.
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