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3 PROGNOZE 

3.1 REZUMAT 

3.1.1 Continut 

In capitolul 3 sunt prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico
demografica descrisa la nivel de judet si 
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
debitului si a incarcarii apei uzate.

In cuprinsul sau se analizeaza mai intai indicator
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 Si
baza pentru determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung in sectorul de apa in 
judet si capacitatea potentiala de contributie a consumatorilor casnici, industriali si 
institutionali, care sunt prezentate in Capitolele 8 si 9.

Capitolul 3.3 prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii e
veniturile pe gospodarie la nivel de judet, prezentate 
prognoze servesc drept baza pentru det
necesare in sectorul de apa din judet

In prima parte a Capitolului 3.3 
pentru perioada 2012 - 2042.

In partea de mijloc a Capitolului 3.3 
comparativ cu nivelul national si regional. Prognoza pentru 
baza normele Institutului National de Statistica, iar din 
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 gospodariei si a ponderii contributiilor si impozitelor in venitul brut pe gospodarie. 
Prognoza este prezentata pentru perioada 2012 
separat pentru localitatile urbane.

De asemenea, se prezinta evol
incarcarii previzionate pentru diverse orase din judetul Sibiu. Valorile care rezulta vor 
constitui baza pentru dimensionarea instalatiilor de apa
instalate pentru a satisface cererea pana la sfarsitul anului 2042.

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 ipo

3.2.1. Sisteme de alimentare cu apa

a) Metodologiile folosite, precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in 
detaliu la fiecare sub - capitol astfel:
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prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico
demografica descrisa la nivel de judet si oras (prezentata in capitolele 3.3.1
pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din 

ediul 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
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 Sibiu, intre anii 2009 si 2042. Aceste prognoze servesc ca 
baza pentru determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung in sectorul de apa in 
judet si capacitatea potentiala de contributie a consumatorilor casnici, industriali si 

unt prezentate in Capitolele 8 si 9. 

prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii e
pe gospodarie la nivel de judet, prezentate in perioada 2012 – 

prognoze servesc drept baza pentru determinarea si evaluarea ulterioara a investitiilor 
necesare in sectorul de apa din judetele Sibiu si Brasov. 

arte a Capitolului 3.3 este prezentata o evolutie economica pe termen scurt 
2042. 

Capitolului 3.3 este prognozata evolutia populatiei judetului 
comparativ cu nivelul national si regional. Prognoza pentru perioada 2012 
baza normele Institutului National de Statistica, iar din anul 2025 pana in 

a fost corectata luand in considerare migratia pozitiva estimata pentru 

apitolului 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 – 2042 la nivel urban si rural, dar si 

urbane. 

, se prezinta evolutia viitoare a cererii de apa, a debitelor de ape uzate si a 
incarcarii previzionate pentru diverse orase din judetul Sibiu. Valorile care rezulta vor 
constitui baza pentru dimensionarea instalatiilor de apa si apa uzata care urmeaza sa fie 

ru a satisface cererea pana la sfarsitul anului 2042. 

In prezentul capitol si anexele sale sunt descrise ipoteze si rezultate atat pentru sectorul 
cat si pentru cel de apa uzata. 

3.2. METODOLOGIE SI IPOTEZE 

au luat in considerare urmatoarele ipoteze: 

3.2.1. Sisteme de alimentare cu apa 

precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in 
capitol astfel: 
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prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico - sociala si 
3.3.1 - 3.3.4), de 

pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din 
ediul urban si rural, pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele 

precum si sumarul prognozei 

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 

2009 si 2042. Aceste prognoze servesc ca 
baza pentru determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung in sectorul de apa in 
judet si capacitatea potentiala de contributie a consumatorilor casnici, industriali si 

prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii economice si 
 2042. Aceste 

erminarea si evaluarea ulterioara a investitiilor 

este prezentata o evolutie economica pe termen scurt 

populatiei judetului 
 - 2042 are la 

2025 pana in anul 2042 
a fost corectata luand in considerare migratia pozitiva estimata pentru 

apitolului 3.3 se concentreaza pe prognoza veniturilor pe gospodarie, 
a marimii medii 

a gospodariei si a ponderii contributiilor si impozitelor in venitul brut pe gospodarie. 
2042 la nivel urban si rural, dar si 

utia viitoare a cererii de apa, a debitelor de ape uzate si a 
incarcarii previzionate pentru diverse orase din judetul Sibiu. Valorile care rezulta vor 

si apa uzata care urmeaza sa fie 

In prezentul capitol si anexele sale sunt descrise ipoteze si rezultate atat pentru sectorul 

precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in 
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•••• evolutia principalilor indicatori macro
curs de schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de 
Prognoza, la care se adauga date
proiectii; 

•••• 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 

•••• prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu 
privire la veniturile disponibile ale popula
diferita pentru mediul urban (unde veniturile disponibile gospodariilor vor creste in 
acelasi ritm cu rata cresterii economice) si 
redusa in primii ani); 

•••• proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP 
si sunt prevazute in detaliu in sub

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

c) toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr

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 
casnica (masini de spalat rufe, de spalat vesela, etc.);

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul r
dotarilor din instalatiile sanitare;

• pentru consumurile de apa potabila in ins
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 mun

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;

• debitele de apa uzata menajere si cele industriale sunt redus
debitele de apa potabila distribuita in localitati;

• apele uzate industriale a caror debite variaza de la o unitate la alt
specific si tehnologie, grad de preepurare
de canalizare, in conformitate cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a 
NTPA 002/2002; 

• incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in confor
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;
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evolutia principalilor indicatori macro - economici (cresterea economica, inflatia, 
de schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de 

Prognoza, la care se adauga datele furnizate de INS, BNR precum si propr

prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de 
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 

l 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 

rata cresterii economice) si mediul rural (unde cresterea v
 

elor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP 
si sunt prevazute in detaliu in sub - capitolul 3.3.4. 

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

ributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de 20 ani.

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; 

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; 

debitele de apa uzata menajere si cele industriale sunt reduse cu 20% fata de 
debitele de apa potabila distribuita in localitati; 

a caror debite variaza de la o unitate la alta i
tehnologie, grad de preepurare si recirculare, vor fi descarcate in retelele 

mitate cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a 

ncarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in confor
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; 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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economici (cresterea economica, inflatia, 
de schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de 

furnizate de INS, BNR precum si propriile 

prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de 
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 

l a elaborat o metodologie de lucru pentru a realiza prognoza 

prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu 
tiei. Dinamica acestora se considera a fi 

diferita pentru mediul urban (unde veniturile disponibile gospodariilor vor creste in 
mediul rural (unde cresterea va fi mai 

elor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP 

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

un interval de 20 ani. 

valorile specifice ale consumatorilor din mediul urban se vor reduce, pe masura 
consumurilor din aparatura 

pe masura cresterii 

se accepta un 

 

ca cu grad sporit de murdarie. 

debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa 

e cu 20% fata de 

a in functie de 
si recirculare, vor fi descarcate in retelele 

mitate cu cerintele Directivei 91/271/CCE si a normativului 

ncarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu 
91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002, iar pentru 

evacuarea in emisar se vor respecta prescriptiile prevazute in Directiva 91/271/CCE 
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• apele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de 
situatiile existente in fiecare localitate pe considerente tehnico

3.2.3. Principalii indicatori macro

Ultima prognoza macro - economica publicata de Comisia Nationala pentru Prognoza 
(CNP) pentru perioada 2012
ramane stabil iar cresterea economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu 
va fi descendenta. Potentialul capitalului intern si forta de munca sunt necesare pentru a 
sustine o dezvoltare continu
dezvoltarea comunicatiilor si asigurarea tehnologiei pentru protectia mediului. 

Cresterea economica 

Conform prognozei macro -
medie de crestere de 2 - 
inceputul perioadei. Ca urmare, decalajele economice si sociale dintre Romania si 
membrii UE se vor reduce. In c
crestere sa fie mai mare in c
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 econ
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 ca
cu o valoarea anuala de 11,1%. 

Prognoza principalilor indicatori macro

Tabelul 3 – 1 Prognoza indicatorilor macro

Indicator 
U.M.

Surse oficiale (INS, CNP, BNR)

Rata de crestere a PIB %

Inflatia, media anuala %

Rata de schimb RON/

Sursa:
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pele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de 
ituatiile existente in fiecare localitate pe considerente tehnico - economice.

3.2.3. Principalii indicatori macro - economici 

economica publicata de Comisia Nationala pentru Prognoza 
12 - 2016 se bazeaza pe ipoteza ca mediul de afaceri va 

ramane stabil iar cresterea economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu 
va fi descendenta. 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. 

- economice facute de CNP, PIB-ul Romaniei va avea o 
 2.5% 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 macro - economici este prezentata in urmatorul tabel:

Prognoza indicatorilor macro - economici pentru Romania.

U.M. 2009 2010 2013 2015 2016-2025

Surse oficiale (INS, CNP, BNR) Proiectii

% -6,6 -1,5 2,0 3,3 3,2 

% 5,6 6,0 4,9 2,8 2,5 

RON/€ 4,237 4,209 4,485 4,61 4,69 

Sursa: INS, CNP, propriile proiectii. 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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pele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de 
economice. 

economica publicata de Comisia Nationala pentru Prognoza 
se bazeaza pe ipoteza ca mediul de afaceri va 

ramane stabil iar cresterea economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu 
va fi descendenta. Potentialul capitalului intern si forta de munca sunt necesare pentru a 

a in acelasi timp in tendintele mondiale: globalizarea, 
dezvoltarea comunicatiilor si asigurarea tehnologiei pentru protectia mediului.  

ul Romaniei va avea o 
% cu posibilitatea de a inregistra valori sub medie la 

inceputul perioadei. Ca urmare, decalajele economice si sociale dintre Romania si 
se asteapta ca rata de 

ul din constructii si servicii. Consumul 

Cresterea economica a Romaniei pe termen mediu va permite imbunatatirea conditiilor 
omice 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 

pital fix se asteapta sa creasca 

economici este prezentata in urmatorul tabel: 

. 

2025 2025-2042 

Proiectii 

3,0 

2,0 

n.a.* 
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Figura 3 

Inflatia 

Comisia Nationala pentru Prognoza si “Economist Intelligence Unit” estimeaza o 
descrestere graduala a ratei anuale a inflatiei de la 5,6% in 
2013. Desi valorile prognozate pentru 
inflatiei estimata de Comisia Nationala pentru Prognoza este mai mare decat cea 
estimata de “Economist Intelligence Unit”) procesul de dezinflatie 

Pentru restul perioadei analizate
2,8% (in perioada 2011 – 2015), 2,
2025 - 2042). 

In ceea ce priveste rata de schimb,
dovedeste a fi un exercitiu deoseb
recente evolutii ale cursului de schimb de la finele anului 2009 (cand cursul de schimb la 
sfarsitul lunii decembrie a atin
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 RO
in anul adoptarii de catre Romania a monedei unice europene cursul mediu anual sa fie 
de 4,45 RON/Euro. 

Dezvoltarea sectorului privat in Romania

Procesul de privatizare in industrie este aproape 
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 
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 anului 
aproximativ 79%. 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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Figura 3 – 1 Evolutia PIB pe ramuri. 

Comisia Nationala pentru Prognoza si “Economist Intelligence Unit” estimeaza o 
descrestere graduala a ratei anuale a inflatiei de la 5,6% in anul 2009 la 
2013. Desi valorile prognozate pentru perioada 2009 - 2016 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.  

ntru restul perioadei analizate se estimeaza ca rata anuala a inflatiei va scadea la 
2015), 2,5% (in perioada 2016 - 2025) si la 2,0% (

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 2009 (cand cursul de schimb la 

a atins un nivel de 4,24 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 2009, 4,21 RON/Euro in 2010 urmand ca pana 
in anul adoptarii de catre Romania a monedei unice europene cursul mediu anual sa fie 

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 

proape 99% din valoarea adaugata in acest sector este datorata 

i, 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 

Aportul crescut al sectorului privat a avut cel mai important rol in cresterea PIB in termeni 
In ceea ce priveste contributia sectorului privat la PIB, nu se vor 

inregistra schimbari semnificative in urmatorii ani. Conform Comisiei Nationale a 
anului 2010 contributia sectorului privat la formarea PIB a fost de 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Comisia Nationala pentru Prognoza si “Economist Intelligence Unit” estimeaza o 
2009 la 4,9% in anul 

sunt diferite (rata anuala a 
inflatiei estimata de Comisia Nationala pentru Prognoza este mai mare decat cea 

 

se estimeaza ca rata anuala a inflatiei va scadea la 
2025) si la 2,0% (in perioada 

realizarea de prognoze pe termen mediu si lung se 
e de o parte cele mai 

recente evolutii ale cursului de schimb de la finele anului 2009 (cand cursul de schimb la 
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 

N/Euro in 2009, 4,21 RON/Euro in 2010 urmand ca pana 
in anul adoptarii de catre Romania a monedei unice europene cursul mediu anual sa fie 

incheiat. Activitatile care inca se 
privatizeaza sunt in sectorul energiei electrice si al resurselor naturale. Agricultura este 

proape 99% din valoarea adaugata in acest sector este datorata 

i, 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 

cresterea PIB in termeni 
In ceea ce priveste contributia sectorului privat la PIB, nu se vor 

inregistra schimbari semnificative in urmatorii ani. Conform Comisiei Nationale a 
privat la formarea PIB a fost de 
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Ponderea sectorului privat in PIB si valoarea adaugata bruta pe total si pe ramurile 
economiei nationale va avea urmatoarea evolutie:

Tabelul 3 – 2 Contributia sectorului pr

Sector 

Industrie 

Agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatare forestiera

Constructii 

Total servicii 

PRODUSUL INTERN BRUT 

Nivelul investitiilor din Romania se asteap
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.

Tabelul 3 – 3 Contributia sectorului privat la economia nationala (%)

 

Capital social  

Cifra de afaceri 

Nivelul de salarizare 

Pentru perioada 2012 - 2016
castigurilor medii lunare brute de la 2.2
Pentru restul perioadei, Consultantul ia in considerare o crestere reala a salariilor 
similara cu cresterea economica.

Tabelul 3 - 4 Evolutia castigurilor medii lunare brute si nete

Indicator 2009

Castiguri medii lunare brute 
(RON/angajat) 

18

Castiguri medii lunare nete 
(RON/angajat) 

13

Modificarea fata de anul 
anterior (procent) 

4,8

Ponderea castigurilor nete 
in castigurile brute (%) 

73,

Castiguri reale (%) -1,5

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Ponderea sectorului privat in PIB si valoarea adaugata bruta pe total si pe ramurile 
economiei nationale va avea urmatoarea evolutie: 

Contributia sectorului privat la valoarea adaugata bruta 
 pe sectoare economice (%) 

 2009 2010 2011 2013

84,0 84,5 85,0 

Agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatare forestiera 98,5 99,0 99,4 

97,0 98,0 99,0 

80,0 83,0 86,5 

74,6 76,6 78,8 

* 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. 

Contributia sectorului privat la economia nationala (%) 

2009 2010 2011 2013

80,0 83,0 87,0 

89,0 90,0 92,0 

*proiectii ale Consultantului

2016 Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere a 
castigurilor medii lunare brute de la 2.245 RON in anul 2013 la 2528 RON in
Pentru restul perioadei, Consultantul ia in considerare o crestere reala a salariilor 

economica. 

Evolutia castigurilor medii lunare brute si nete 
 pentru perioada 2009 – 2042. 

2009 2010 2011 2012 2013 
2015-
2019 

2020

1845 1902 1980 2110 2245 2438 

1361 1391 1444 1535 1631 1769 

4,8 3,1 4,1 6,6 6,4 4,1 

73,8 73,1 72,9 72,7 72,7 72,6 

1,5 -3,7 -1,9 2,8 1,3 1,3 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Ponderea sectorului privat in PIB si valoarea adaugata bruta pe total si pe ramurile 

2013 - 2042* 

86,0 

99,5 

99,0 

87,0 

80,0 

* proiectii ale Consultantului 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza 

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 

2013 - 2042* 

90,0 

95,0 

*proiectii ale Consultantului 

Sursa: CNP 

Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere a 
la 2528 RON in anul 2016. 

Pentru restul perioadei, Consultantul ia in considerare o crestere reala a salariilor 

Sursa: INS 

2020-2042 

n.a 

n.a 

n.a 

n.a. 

n.a. 
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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 anul 2013 
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 – 5 Prognoza indicatorilor

Toate valorile in % 2009

Populatia activa*) 0,3

Populatia civila angajata*) 0,5

Angajati 0,3

Rata activitatii*) 63,3

Rata de ocupare*) 59,0

Rata somajului (ILO) 6,5

In perioada 2009 – 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

Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie principala preocupare a Guvernului 
Romaniei. In anul 2010 rata somajului, conform metodologiei ILO a fost de 
Aceasta descrestere va continua in viitor, pentru 2015 fiind estimata o rata d
aproximativ 4,2%. 

Figura 3 – 2 Evolutia populatiei ocupate si a ratei somajului.
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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 

anul 2013 populatia totala va continua sa se diminueze cu
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 

Prognoza indicatorilor fortei de munca pentru Romania  
in perioada 2009 – 2042. 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 

63,3 63,5 63,8 64,0 64,3 

59,0 59,3 59,6 60,0 60,3 

6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 

*) populatia de varsta de munca (15

Sursa: INS, CNP

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

Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie principala preocupare a Guvernului 
rata somajului, conform metodologiei ILO a fost de 

Aceasta descrestere va continua in viitor, pentru 2015 fiind estimata o rata d

Evolutia populatiei ocupate si a ratei somajului. 
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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 

populatia totala va continua sa se diminueze cu 
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 

 

2016 - 2042 

0,3 

0,3 

0,4 

65,0 

61,0 

5,0 

*) populatia de varsta de munca (15-64 ani) 

Sursa: INS, CNP 

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.  

Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie principala preocupare a Guvernului 
rata somajului, conform metodologiei ILO a fost de 7,0%. 

Aceasta descrestere va continua in viitor, pentru 2015 fiind estimata o rata de 
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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 
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 
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 migrat
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 
2042, realizata de catre Institutul National de Statistica, pe trei scenarii (varianta 
medie, optimista si pesimista). 
diferite ipoteze de lucru cu privire la evolutia fertilitatii, sperantei de viata la nastere si 
migratiei observate in profil teritorial.

• Pe baza proiectiilor mai sus menti
medie anuala de crestere/descrestere la nivel de judet.

• Se calculeaza rata medie anuala a modificarii 
judetului in perioada cuprinsa intre anul 200
si anul 2011 (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 in 
perioada 2009 - 2011; 

• Fata de media judetului 
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 perioada 

• Populatia urbana va fi calculata ca suma a populatiei oraselor din judet;

• Populatia rurala va fi calculata ca diferenta populatiei judetului si cea urb
verificare, ratele de evolutie ale populatiei rurale la nivel de judet vor fi comparate cu 
cele publicate de INS la nivel de regiune.

                                                           
1 Institutul National de Statistica, “Prognoza populatiei Romaniei in profil teritorial pana in 2025”, 20

   “Prognoza populatiei dupa zona, pana in 2025”, 20

 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 

      
 Capitol 3/

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 
atat avantaje cat si limite - de la extrapolari simple sau complexe, proportii 

la metode mai complexe. Alegerea metodei de proiectie depinde 
de un numar de factori de la disponibilitatea si calitatea datelor (validitatea datelor) la 
eridicitatea, complexitatea modelului si disponibilitatea resurselor. 

Metoda de prognozare pentru populatie realizata de Consultant se bazeaza pe prognoza 
populatiei la nivel regional si judetean elaborata de Institutul National de Statistica

prognoze demografice au fost elaborate pe baza unor ipoteze de lucru privind 
fertilitatea, speranta de viata la nastere si evolutia fenomenului migrationist. Conform 

au fost schitate cateva scenarii ale evolutiilor populatiei (alternativa 
esimista, 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 
todologii si ipoteze de lucru: 

Punctul de plecare il reprezinta proiectarea populatiei la nivel de judet, pana in anul 
, 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. 

Pe baza proiectiilor mai sus mentionate, pentru fiecare scenariu se calculeaza 
medie anuala de crestere/descrestere la nivel de judet. 

Se calculeaza rata medie anuala a modificarii (cresterii/scaderii) populatiei la nivelul 
in perioada cuprinsa intre anul 2002 (cand s-a realizat ultimul recensamant) 

(cele mai recente date disponbile); 

se va alege acel scenariul de evolutie demografica (din cele 
prezentate de INS) care se apropie cel mai mult de evolutia populatiei judetului in 

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 

Scenariul de modificare a populatiei urbane va fi ales pentru fiecare oras in parte, pe 
cele 3 scenarii se va alege acela care se apropie cel mai mult 

perioada 2009 - 2011). 

Populatia urbana va fi calculata ca suma a populatiei oraselor din judet; 

Populatia rurala va fi calculata ca diferenta populatiei judetului si cea urb
verificare, ratele de evolutie ale populatiei rurale la nivel de judet vor fi comparate cu 
cele publicate de INS la nivel de regiune. 

Institutul National de Statistica, “Prognoza populatiei Romaniei in profil teritorial pana in 2025”, 2010; 

“Prognoza populatiei dupa zona, pana in 2025”, 2010 
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Metodele de prognoza a populatiei se pot baza pe o varietate de modele, toate 
de la extrapolari simple sau complexe, proportii 

la metode mai complexe. Alegerea metodei de proiectie depinde 
de un numar de factori de la disponibilitatea si calitatea datelor (validitatea datelor) la 

Metoda de prognozare pentru populatie realizata de Consultant se bazeaza pe prognoza 
populatiei la nivel regional si judetean elaborata de Institutul National de Statistica1. 

prognoze demografice au fost elaborate pe baza unor ipoteze de lucru privind 
ionist. Conform 

au fost schitate cateva scenarii ale evolutiilor populatiei (alternativa 

Prognoza populatiei pe zone (urban/rural) a fost realizata de catre Institutul National de 

La nivel de judet si de orase, Consultantul a realizat prognoza populatiei pe baza 

Punctul de plecare il reprezinta proiectarea populatiei la nivel de judet, pana in anul 
, realizata de catre Institutul National de Statistica, pe trei scenarii (varianta 

evolutie sunt realizate in functie de 
diferite ipoteze de lucru cu privire la evolutia fertilitatii, sperantei de viata la nastere si 

se calculeaza o rata 

(cresterii/scaderii) populatiei la nivelul 
a realizat ultimul recensamant) 

se va alege acel scenariul de evolutie demografica (din cele 
prezentate de INS) care se apropie cel mai mult de evolutia populatiei judetului in 

ce o diferentiere intre evolutia populatiei din zona 
urbana si cea rurala, conform prognozelor urban/rural prezentate de INS la nivel de 

Scenariul de modificare a populatiei urbane va fi ales pentru fiecare oras in parte, pe 
cele 3 scenarii se va alege acela care se apropie cel mai mult 

 

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 
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3.3.2 Abordarea strategica pentru definirea aglomerarilor

3.3.2.1 Consideratii generale

Termenul „aglomerare” este definit si interpretat in doua documente:

1) Directiva Epurarii Apei Uzate U

2) Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, 16 ianuarie 
2007, Bruxelles, Capitolul 1.

Definitia - cheie a unei a
91/271/EEC privind epurarea apei uzate urbane, cu modificarile aduse prin Directiva 
Comisiei 98/15/EC din 27.02.1998 in care s
definitii din Directiva epurarii apei uzate” elaborata

„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”.
termeni nu sunt definiti din punct de vedere juridic in Directiva si pot fi intelesi numai cu 
ajutorul altor argumente tehnice si e
in interpretarea Directivei, in special a chestiunii 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 exemplu, 
100.000 P.E.). 

O aglomerare poate cuprinde mai mult decat o localitate sau numai parti dintr
localitate. 

Documentul “Termeni si definitii pentru Directiva privind epurarea apei uzate urbane nr. 
91/271/EEC” specifica urmatoarele: 

• Existenta unei aglomerari este independenta de existenta sistemului de colectare. 
Conceptul de aglomerare cuprinde deci si acele zone care 
concentrate, dar unde nu exista

• 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 s
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%);

• Limitele unei aglomerari ar putea sa corespunda
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 

• Limitele aglomerarilor si ale incarcarii generate (
calcul dezvoltarea viitoare si ar trebui sa fie actualizate periodic;
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3.3.2 Abordarea strategica pentru definirea aglomerarilor 

3.3.2.1 Consideratii generale 

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. 

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 

rii apei uzate” elaborata in 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 

au catre un punct final de evacuare.” 

Cele mai importante cuvinte din aceasta definitie sunt „suficient concentrate”.
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 chestiunii legate de cat de departe se poate 
intinde o aglomerare in cadrul unei zone cu „densitate scazuta a populatiei”. Acest lucru 

merarile sau orasele mici care pot fi apropiate ca marime de 
tegoriile din Directiva (de exemplu, 2.000 P.E., 10.000 P.E. si 

O aglomerare poate cuprinde mai mult decat o localitate sau numai parti dintr

“Termeni si definitii pentru Directiva privind epurarea apei uzate urbane nr. 
91/271/EEC” specifica 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 

are 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%); 

Limitele unei aglomerari ar putea sa corespunda sau nu cu limitele unitatilor 

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 

Limitele aglomerarilor si ale incarcarii generate (locuitori echivalenti) ar trebui sa ia in 
calcul dezvoltarea viitoare si ar trebui sa fie actualizate periodic; 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

  
Capitol 3/Pagina 12 

Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, 16 ianuarie 

glomerari, conform Directivei Europene a Apei Uzate 
91/271/EEC privind epurarea apei uzate urbane, cu modificarile aduse prin Directiva 

au adus principalele clarificari la „Termeni si 
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 

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 

Prin urmare, exista o anumita flexibilitate 
in interpretarea Directivei, in special a chestiunii legate de cat de departe se poate 
intinde o aglomerare in cadrul unei zone cu „densitate scazuta a populatiei”. Acest lucru 

merarile sau orasele mici care pot fi apropiate ca marime de 
2.000 P.E., 10.000 P.E. si  

O aglomerare poate cuprinde mai mult decat o localitate sau numai parti dintr-o 

“Termeni si definitii pentru Directiva privind epurarea apei uzate urbane nr. 

Existenta unei aglomerari este independenta de existenta sistemului de colectare. 
sunt suficient de 

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 

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 

isteme corespunzatoare, respectiv este 

Limitele aglomerarii nu trebuie neaparat sa coincida cu limitele sistemului de 

sau nu cu limitele unitatilor 

Limitele unei aglomerari au la baza concentrarea populatiei (densitatea populatiei) si 

Limitele unei activitati ar trebui definite pe baza unei evaluari facute de la caz la caz; 

) ar trebui sa ia in 
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• 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
statii de epurare nu vor fi sub
colectare daca aceasta reduce sau intarzie indeplinirea cerintelor Directivei. Asadar, 
tipul de tehnologie de epurare selectata (o epura
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 
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
epurare). Prin urmare, c
fiecareia conform Tratatului de Aderare sunt definite pentru fiecare aglomerare in 
parte; 

• Daca aglomerarea are peste 10.000 P.E.
pana la data scadenta pentru apele uzate evacuate in zonel
tertiar); 

• Aglomerarile intre 2.000 si 10.000 de locuitori trebuie dotate cu o retea de colectare 
si instalatii de epurare care sa aiba
conform Anexei I - B (art. 4, paragraf 1.3) a Directivei;

• S-ar putea intampla ca o aglomerare sa scada in marime
colectare sa nu mai corespunda cu limitele aglomerarii. 
aglomerarii ar trebui analizate, iar marimea aglomerarii ar trebui 
recalculata/actualizata; 

• Toata apa uzata urbana generata in aglomerare trebuie colectata, dirijata si epurata 
conform cerintelor Directivei, luand in calcul asigurarea preapli
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

In ceea ce priveste asigurarea unei epurar
aglomerarile definite si pe baza urmatoarei afirmatii:
apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare, inaintea evacuarii in zone 
sensibile, sunt supuse unei epurari mai rigur
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 ap
standardele privind nivelul de tratare centralizate in tabel si care vor trebui atinse:
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Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare. In plus, o 
a 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 

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 

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 

B (art. 4, paragraf 1.3) a Directivei; 

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 
aglomerarii ar trebui analizate, iar marimea aglomerarii ar trebui 

Toata apa uzata urbana generata in aglomerare trebuie colectata, dirijata si epurata 
conform cerintelor Directivei, luand in calcul asigurarea preaplinului pentru apa 

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. 

umentul mentionat mai sus reiese faptul ca pentru aglomerarile definite ar trebui 
selectat un sistem centralizat sau descentralizat de ape uzate. Aceste variante sunt 

analiza optiunilor. 

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 intra in sistemele de colectare, inaintea evacuarii in zone 
sensibile, sunt supuse unei epurari mai riguroase decat cea descrisa in Art. 4, pana la 
31 decembrie 1998 cel tarziu pentru toate evacuarile din aglomerari cu peste 

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:
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Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare. In plus, o 
a 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 doua sisteme de colectare si doua 
divizate in doua zone de drenaj ale sistemului de 

colectare daca aceasta reduce sau intarzie indeplinirea cerintelor Directivei. Asadar, 
re mai riguroasa) depinde de 

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, 

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 

toate aglomerarile deservite de statia de 
datele de conformare aferente 

fiecareia conform Tratatului de Aderare sunt definite pentru fiecare aglomerare in 

, trebuie asigurata o epurare mai severa 
e sensibile (tratament 

Aglomerarile intre 2.000 si 10.000 de locuitori trebuie dotate cu o retea de colectare 
sau echivalenta 

si ca sistemul de 
In acest caz, limitele 

aglomerarii ar trebui analizate, iar marimea aglomerarii ar trebui 

Toata apa uzata urbana generata in aglomerare trebuie colectata, dirijata si epurata 
nului pentru apa 

Intreaga incarcare a apei uzate generata de o aglomerare exprima marimea 
aglomerarii din punct de vedere tehnic si este primul si principalul criteriu pentru 

umentul mentionat mai sus reiese faptul ca pentru aglomerarile definite ar trebui 
selectat un sistem centralizat sau descentralizat de ape uzate. Aceste variante sunt 

i corespunzatoare a apei uzate pentru 
„Statele membre se vor asigura ca 

apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare, inaintea evacuarii in zone 
oase decat cea descrisa in Art. 4, pana la  

31 decembrie 1998 cel tarziu pentru toate evacuarile din aglomerari cu peste  

Consultantul, pentru a indeplini obligatiile din Directiva Apei Uzate privind asigurarea 
va lua in calcul 

standardele privind nivelul de tratare centralizate in tabel si care vor trebui atinse: 
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Tabelul 3 

OBLIGATIE 
PENTRU 

AGLOMERARI 

SISTEMUL DE 
CANALIZARE

Aglomerari cu 
peste 100.000 P.E. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 
paragr. 1. 

Aglomerari cu 
peste 10,000 P.E. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 
paragr. 1. 

Aglomerari cu 
peste 2.000 P.E. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 
paragr. 1. 

Aglomerari cu sub 
2.000 P.E. 

Nu exista o cerinta specifica

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
populatiei echivalente trebuie incluse in criteriile relevante ale definitiei. 
populatiei racordate reflecta fluxul viitor de venituri, iar numarul po
ofera o idee despre industria racordata. 
a aspectelor financiare in selectarea aglomerarilor si, ulterior, in prioritizarea investitiilor.

Conform Directivei Apei Uzate
bazat pe urmatoarea afirmatie:
exprimate in P.E. Conform articolului 2(6) al Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) 
reprezinta incarcarea 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 
dintr-o zona de colectare (zona de captare) sau aglomerare este generata de apa uzata 
colectata din: 

• gospodarii (populatie rezidenta

• Unitati non - casnice/industriale.

Apa uzata industriala care este colectata de la intre
(inclusiv intreprinderi mici si mijlocii) este sau ar trebui evcuata
sau statia de epurare a apei uzate urbane. I
urmatoarei formule: 

• P.E. (casnic) = numar de locuitori

• P.E. (non - casnic) = incarcarea apei uzate (kg/zi)/

• P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non
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Tabelul 3 – 6 Standarde de tratare. 

SISTEMUL DE 
CANALIZARE 

TRATAMENT 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 

Trebuie supus celui mai inalt nivel de 
tratament (art. 5, par. 2) –
nutrientilor si cele mai inalte standarde 
pentru N si P. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 

Trebuie supus unui tratament mai riguros 
(art. 5, par. 2) – eliminarea nutrientilor

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, 

Tratament secundar sau echivalent 
conform Anexei 1 B (art. 4, par. 1.3).

Nu exista o cerinta specifica. 
Nu sunt cerinte specifice dar trebuie supuse 
unui “tratament corespunzator” (art. 7) 

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. 

ea generata sau marimea aglomerarii sunt exprimate in populatie echivalenta 

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. 
populatiei racordate reflecta fluxul viitor de venituri, iar numarul populatiei echivalente 

e 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
bazat pe urmatoarea afirmatie: “Incarcarea generata sau marimea aglomerarii sunt 

onform articolului 2(6) al Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) 
rganica biodegradabila care are un necesar de oxigen biochimic 

) de 60 g de oxigen pe zi”. 

Din aceasta rezulta ca populatia echivalenta (P.E.) este o masura a poluarii care 
incarcarea biodegradabila organica medie pe persoana pe zi. 

o zona de colectare (zona de captare) sau aglomerare este generata de apa uzata 

ospodarii (populatie rezidenta si nerezidenta); 

industriale. 

Apa uzata industriala care este colectata de la intreprinderi si activitati economice 
(inclusiv intreprinderi mici si mijlocii) este sau ar trebui evcuata in sistemul de colectare 
sau statia de epurare a apei uzate urbane. In acest context calculul a fost facut conform 

numar de locuitori; 

= incarcarea apei uzate (kg/zi)/60g/zi x 1000; 

P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non-casnic). 
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Trebuie supus celui mai inalt nivel de 
– eliminarea 

nutrientilor si cele mai inalte standarde 

Trebuie supus unui tratament mai riguros 
eliminarea nutrientilor.  

Tratament secundar sau echivalent 
par. 1.3). 

dar trebuie supuse 
ment corespunzator” (art. 7)  

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. 

ea generata sau marimea aglomerarii sunt exprimate in populatie echivalenta 

Intrucat marimea aglomerarii reprezinta unul dintre cei mai importanti parametri care 
tinta selectata, precum si valoarea 

populatiei echivalente trebuie incluse in criteriile relevante ale definitiei. Numarul 
pulatiei echivalente 

Acest lucru va fi relevant pentru luarea in calcul 
a aspectelor financiare in selectarea aglomerarilor si, ulterior, in prioritizarea investitiilor. 

in calculul populatiei echivalente (P.E.), Consultantul s-a 
“Incarcarea generata sau marimea aglomerarii sunt 

onform articolului 2(6) al Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) 
rganica biodegradabila care are un necesar de oxigen biochimic 

Din aceasta rezulta ca populatia echivalenta (P.E.) este o masura a poluarii care 
pe zi. Incarcarea 

o zona de colectare (zona de captare) sau aglomerare este generata de apa uzata 

prinderi si activitati economice 
in sistemul de colectare 

calculul a fost facut conform 
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In ceea ce priveste apa uzata non
atrag constructia de unitati industriale in vecinatate. In cazul in care apa uzata se poate 
evacua in reteaua de canalizare, valorile PE ar trebui calculate conform formulelor de 
mai sus. 

In cazul in care nu s-au pus la dispozitie informatii privind starea industriei si a cent
comerciale, in unele zone s-
echivalenta in zonele rurale: 

Tabelul 3 – 7 Criterii de evaluare a 

Marimea aglomerarii

Sub 10.000 locuitori si peste 5.000

Sub 5.000 locuitori si peste 2.000

Sub 2.000 locuitori

3.3.2.3 Consideratii privind zonele
implementare  

Zona - tinta a proiectului o reprezinta localitati
Aceasta este aplicabila din punct de vedere strategic in conformitate cu aspectele 
juridice, financiare si socio - 
orientativ, sustenabilitatea financiara, sup
definite in cadrul prezentului Master Plan vor include localitati ale judetului, intrucat au 
deja sistemele lor de colectare si epurare.

3.3.2.4 Pozitia geografica si topografia

Luarea in calcul a aspectelor topog
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 din punct de 
vedere topografic. Aceasta permite extinderea aglomerarii 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 (fara statie 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 
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 trebuie studiata de la caz la caz.

3.3.2.6 Costurile de investitii si costurile de operare si intretinere pentru intreaga 
arie de acoperire a agl

Unul dintre cei mai importanti parametri pentru definirea aglomerarii ar putea fi aspectul 
financiar, intrucat masurile cuprinse in proiect trebuie sa fie eficiente, iar sustenabilitatea 
financiara trebuie sa reprezinte unul dintre obictivele maj
In luarea deciziei privind deservirea unei aglomerari 
financiara printr-o analiza economica sumara (comparatie intre costurile de investitii si 
costurile de operare-intretinere). 
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In ceea ce priveste apa uzata non – casnica, in principal zonele urbane cu infrastructuri 
tati industriale in vecinatate. In cazul in care apa uzata se poate 

evacua in reteaua de canalizare, valorile PE ar trebui calculate conform formulelor de 

au pus la dispozitie informatii privind starea industriei si a cent
-au facut urmatoarele ipoteze in ceea ce priveste populatia 
 

Criterii de evaluare a locuitorilot echivalenti P.E. 

Marimea aglomerarii Valoarea P.E. (% din locuitori)

locuitori si peste 5.000 1.15 

Sub 5.000 locuitori si peste 2.000 1.10 

Sub 2.000 locuitori 1.00 

Consideratii privind zonele - tinta, asa cum au fost prezentate in planul de 

tinta a proiectului o reprezinta localitatile din judetul Sibiu si judetul Brasov
Aceasta este aplicabila din punct de vedere strategic in conformitate cu aspectele 

 economice (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, intrucat au 
deja sistemele lor de colectare si epurare. 

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 

eferire la dezvoltarea viitoare a zonei comune din punct de 
Aceasta permite extinderea aglomerarii in cazul in care localitatile vor 

” in viitor. Astfel, investitiile viitoare vor putea fi apoi utilizate 
eficient in ceea ce priveste sustenabilitatea financiara (fara statie de pompare, cheltuieli 
de inlocuire mai reduse, consum mai mic de energie, etc.). 

Existenta retelei de colectare, a statiei de epurare si evaluarea tehnica a 

ea actuala a infrastructurilor de epurare a apei uzate (o statie de epurare 
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 
ilizarea instalatiilor existente (reabilitarea si/sau extinderea). Decizia privind construirea 

de instalatii relevante trebuie studiata de la caz la caz. 

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 ar putea 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. 

ind deservirea unei aglomerari va fi determinata sustenabilitatea 
o analiza economica sumara (comparatie intre costurile de investitii si 

intretinere).  
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in principal zonele urbane cu infrastructuri 
tati industriale in vecinatate. In cazul in care apa uzata se poate 

evacua in reteaua de canalizare, valorile PE ar trebui calculate conform formulelor de 

au pus la dispozitie informatii privind starea industriei si a centrelor 
au facut urmatoarele ipoteze in ceea ce priveste populatia 

Valoarea P.E. (% din locuitori) 

asa cum au fost prezentate in planul de 

si judetul Brasov. 
Aceasta este aplicabila din punct de vedere strategic in conformitate cu aspectele 

economice (conformare, numar de locuitori racordati, buget 
ortabilitate, etc.) Aglomerarile care urmeaza a fi 

definite in cadrul prezentului Master Plan vor include localitati ale judetului, intrucat au 

rafice 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 

eferire la dezvoltarea viitoare a zonei comune din punct de 
Aceasta permite extinderea aglomerarii in cazul in care localitatile vor 

” in viitor. Astfel, investitiile viitoare vor putea fi apoi utilizate 
eficient in ceea ce priveste sustenabilitatea financiara (fara statie de pompare, cheltuieli 

Existenta retelei de colectare, a statiei de epurare si evaluarea tehnica a 

ea actuala a infrastructurilor de epurare a apei uzate (o statie de epurare 
cu siguranta, un criteriu relevant pentru definirea 

aglomerarii. Totusi, definitia eficienta a masurilor tehnice ar trebui sa ia in considerare 
ilizarea instalatiilor existente (reabilitarea si/sau extinderea). Decizia privind construirea 

Costurile de investitii si costurile de operare si intretinere pentru intreaga 

Unul dintre cei mai importanti parametri pentru definirea aglomerarii ar putea fi aspectul 
financiar, intrucat masurile cuprinse in proiect trebuie sa fie eficiente, iar sustenabilitatea 

ore ale definitiei date in proiect. 
va fi determinata sustenabilitatea 

o analiza economica sumara (comparatie intre costurile de investitii si 
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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 defin
aglomerarilor sunt urmatoarele:

• Concentrarea populatiei –

Cea mai importanta formulare din definitia aglomerarii este termenul „
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 div
si metoda traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la 
alta. 

In Romania, populatia tinde sa
a cursurilor de rauri. Dezvoltarea generala 
special la orasele mici comparativ cu cele mari.

• Concentrarea suficienta a celor doua criterii de mai sus pentru col
evacuarea apei uzate; 

Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa 
ar putea avea diferite abordari in cadrul diferitelor tari europene. 
si metoda traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la 
alta. 

Situatia existenta in Romania ar
de alimentare cu apa si la serviciile de salubrizare. Populatia tinde sa
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. 

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 po
(densitate mare a cladirilor care produc apa uzata). 
aceste zone sunt atat de apropiate incat 
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 pre
Dezvoltarea viitoare a aglomerarii a fost previzionata prin utilizarea Planului de Urbanism 
General (PUG). Aceasta abordare ne da o imagine de ansamblu asupra dezvoltarii 
rezidentiale, industriale si comerciale.

Experienta in definirea aglomeraril
UE arata unificarea in definirea granitelor aglomerarii. 
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.
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rii 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 defin
aglomerarilor sunt urmatoarele: 

– densitatea populatiei pe o anumita suprafata; 

Cea mai importanta formulare din definitia aglomerarii este termenul „
”, intrucat acesta nu este definit din punct de vedere juridic in Directiva si poate 

jutorul altor argumente tehnice si economice. 

Concentrarea activitatilor economice; 

Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si 
diferite abordari in cadrul diverselor tari europene. Distribuirea asezarilor 

si metoda traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la 

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 col

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 

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

a lungul drumurilor principale sau a cursurilor de rauri. Dezvoltarea 
e este destul de variata in special la orasele mici comparativ 

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 

e sunt atat de apropiate incat din punctul de vedere al eficientei
potrivita o solutie comuna, atunci acestea pot forma o singura aglomerare. 

Limitele aglomerarilor au fost definite in principiu folosind hartile recente si toate datele 
ibile, pentru a delimita mai precis zonele actuale concentrate ale loca

Dezvoltarea viitoare a aglomerarii a fost previzionata prin utilizarea Planului de Urbanism 
General (PUG). Aceasta abordare ne 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.

erari este linia care delimiteaza zonele concentrate ale localitatii.
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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 definirea 

 

Cea mai importanta formulare din definitia aglomerarii este termenul „concentrate 
”, intrucat acesta nu este definit din punct de vedere juridic in Directiva si poate 

Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si 
Distribuirea asezarilor 

si metoda traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la 

a lungul drumurilor principale sau 
a zonelor construite este destul de variata in 

Concentrarea suficienta a celor doua criterii de mai sus pentru colectarea si 

aiba la baza conditiile locale si 
Repartizarea asezarilor 

si metoda traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la 

ata o mare diferenta intre accesul populatiei la serviciile 
de alimentare cu apa si la serviciile de salubrizare. Populatia tinde sa-si dezvolte 

a lungul drumurilor principale sau a cursurilor de rauri. Dezvoltarea 
e este destul de variata in special la orasele mici comparativ 

Limitele unei aglomerari sunt definite de granitele zonelor care sunt in prezent construite 
t fi colectate eficient 

Daca doua sau mai multe dintre 
punctul de vedere al eficientei este mai 

Limitele aglomerarilor au fost definite in principiu folosind hartile recente si toate datele 
cis zonele actuale concentrate ale localitatii. 

Dezvoltarea viitoare a aglomerarii a fost previzionata prin utilizarea Planului de Urbanism 
General (PUG). Aceasta abordare ne da o imagine de ansamblu asupra dezvoltarii 

or si planificarea infrastructurii de apa uzata in cadrul 
Cu toate acestea, alegerea finala 

a solutiei centralizate sau descentralizate are la baza tot compararea de la caz la caz. 

erari este linia care delimiteaza zonele concentrate ale localitatii. 
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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 c
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 centralizat 
analize variate, in care trebuie sa fie confirmata eficienta printr
economica. 

3.4 PROIECTII SOCIO - ECONOMICE

3.4.1 Perspective privind dezvoltarea economica

Conform ultimei previziuni a CNP 
sa creasca cu o rata de 1,05
jos).  

Pe perioada previzionata 2010
a numarului mediu de angajati. Rata somajului va urma aceeasi tendinta descresatoare 
si va atinge 5,8% in anul 2010 si 3.7% in 

Tabelul 3 – 8 Evolutia princip

 

Cresterea reala a PIB 

PIB / cap de locuitor  

Salariu mediu net: 

Rata somajului % 

Tabelul 3 – 9 Evolutia princip

 

Cresterea reala a PIB 

PIB / cap de locuitor  

Salariu mediu net: 

Rata somajului % 

Tabelul 3 – 10 PIB pe Romania, pe regiunea de dezvol

 

Romania 

Regiunea Centru 

Judetul Sibiu 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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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 

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 

 sau descentralizat de ape uzate trebuie sa fie supusa unor 
analize variate, in care trebuie sa fie confirmata eficienta printr-o evaluare tehnica

ECONOMICE 

Perspective privind dezvoltarea economica 

nform ultimei previziuni a CNP se asteapta ca intre anii 2010 si 2011 PIB
5% in anul 2010 si 1,065% in anul 2011 (vezi tabelul de mai 

Pe perioada previzionata 2010 – 2011 se estimeaza o scadere a gradului de ocupare si 
angajati. Rata somajului va urma aceeasi tendinta descresatoare 

2010 si 3.7% in anul 2011. 

Evolutia principalilor indicatori economici in judetul Sibiu,  
in perioada 2008 – 2011. 

U.M. 2008 2009 2010 

% 1,23 1.02 1.04 

Lei 26301.3 26831.3 27904.5 

Lei 1,230 1,387 1,450 

% 3,1 8,3 5,8 

Sursa: 

Evolutia principalilor indicatori economici in judetul Brasov, 
in perioada 2008 – 2011 

U.M. 2008 2009 2010 

% 1,10 1.02 1.07 

Lei 28195.9 27522.4 29651.7 

Lei 1,226 1,323 1,304 

% 4,3 8,5 7,1 

Sursa: CNP, INS

PIB pe Romania, pe regiunea de dezvoltare Centru si judetul Sibiu (RON)

2008 2009 2010 

23245.7 22992.0 24127.8 

22280.1 22725.7 23634.7 

26301.3 26831.3 27904.5 

Sursa: CNP, INS
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Linia gruparii reprezinta linia de reunificare care descrie grupul de localitati/aglomerari 
olectare si epurare a apei 

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 

de ape uzate trebuie sa fie supusa unor 
o evaluare tehnica si 

2010 si 2011 PIB-ul judetului 
2011 (vezi tabelul de mai 

se estimeaza o scadere a gradului de ocupare si 
angajati. Rata somajului va urma aceeasi tendinta descresatoare 

 

2011 

1,045 

 29160,2 

1,561 

3,7 

Sursa: CNP, INS. 

udetul Brasov,  

2011 

1,07 

 30244.7 

1,385 

5,1 

Sursa: CNP, INS 

udetul Sibiu (RON) 

2011 

26683.3 

24982.6 

29160.2 

Sursa: CNP, INS 
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Tabelul 3 – 11  PIB pe Romania, pe reg

 

Romania 

Regiunea Centru 

Judetul Brasov 

3.4.2 Tendintele si previziunea privind populatia

Populatia totala a judetului continua sa creasca de la 423.
pana catre 425.322 locuitori in
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.
efectivelor de tineri adulti in primul cincinal, si alte scaderi din ce in ce mai diminuate 
apoi. 

3.4.2.1 Estimari ale populatiei din judetul Sibiu

Studiul acestui raport indica o scadere potentiala a populatiei jud
operare a S.C. APA - CANAL 
verificata si cu datele de la C
evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati 
prognozei demografice, care
componente ale miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe baza ratelor 
medii de crestere anuala, populatia previz
acoperita de proiect este urmatoarea:

Tabelul 3 – 12 Estimari ale populatiei in judetul Sibiu in 

  2008 2009

POPULATIA 
TOTALA 

423,144 424,855

POPULATIA 
URBANA 

284,390 284,792

MUNICIPIUL 
SIBIU 

153842 154548

MUNICIPIUL 
MEDIAS 

53435 52913

ORAS AGNITA 11256 11169

ORAS AVRIG 14227 14364

ORAS CISNADIE 16038 16106

ORAS COPSA 
MICA 

5512 5552

ORAS 
DUMBRAVENI 

8373 8377

ORAS 
MIERCUREA 

SIBIULUI 
4231 4271

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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PIB pe Romania, pe regiunea de dezvoltare Centru si judetul Brasov (RON)

2008 2009 2010 

23245.7 22992.0 24127.8 26683.3

22280.1 22725.7 23634.7 24982.6

28195.9 27522.4 29651.7 30244.7

Sursa: CNP, INS

Tendintele si previziunea privind populatia 

Populatia totala a judetului continua sa creasca de la 423.606 locuitori in anul 2008, 
locuitori in anul 2010. Scaderea este mai accentuata in varianta 

realista a prognozei demografice pentru ca, in ciuda imbunatatirii conditiilor de viata 
a prevazut nici o imbunatatire a fertilitatii sau o eventuala diminuare a 

negativ. Dupa anul 2012 se prognozeaza o scadere brusca a 
efectivelor de tineri adulti in primul cincinal, si alte scaderi din ce in ce mai diminuate 

Estimari ale populatiei din judetul Sibiu 

Studiul acestui raport indica o scadere potentiala a populatiei judetului si regiunii de 
CANAL S.A Sibiu.. Aceasta scadere potentiala a populatiei a fost 

Consiliul Judetean si de la Consiliile Locale. Pentru estimarea 
evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati s-a avut in vedere varianta realist
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 2008 - 2042 in regiunea 
acoperita de proiect este urmatoarea: 

Estimari ale populatiei in judetul Sibiu in perioada 2008 - 2042

2009 2015 2020 2025 2030 

424,855 390,581 382,377 374,413 366,681 359,176

284,792 256,430 248,603 241,015 233,658 226,527

154548 143,639 139,255 135,004 130,883 126,888

52913 46,048 44,642 43,280 421,959 40,678

11169 8,518 8,258 8,006 7,762 

14364 12,501 12,120 11,750 11,391 11,043

16106 13,932 13,507 13,095 12,695 12,308

5552 5,272 5,111 4,955 4,804 

8377 7,207 6,987 6,774 6,567 

4271 3,814 3,698 3,585 3,476 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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udetul Brasov (RON). 

2011 

26683.3 

24982.6 

30244.7 

Sursa: CNP, INS 

locuitori in anul 2008, 
2010. Scaderea este mai accentuata in varianta 

realista a prognozei demografice pentru ca, in ciuda imbunatatirii conditiilor de viata 
a prevazut nici o imbunatatire a fertilitatii sau o eventuala diminuare a 

2012 se prognozeaza o scadere brusca a 
efectivelor de tineri adulti in primul cincinal, si alte scaderi din ce in ce mai diminuate 

etului si regiunii de 
Aceasta scadere potentiala a populatiei a fost 

Pentru estimarea 
a avut in vedere varianta realista a 

porneste de la ipoteza unei scaderii moderate a cele doua 
componente ale miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe baza ratelor 

2042 in regiunea 

2042. 

2035 2042 

359,176 356,234 

226,527 223,735 

126,888 125,325 

40,678 40,177 

7,525 7,432 

11,043 10,907 

12,308 12,156 

4,657 4,600 

6,367 6,288 

3,369 3,328 
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  2008 2009

ORAS OCNA 
SIBIULUI 

4210 4234

ORAS SALISTE 5856 5902

ORAS TALMACIU 7410 7356

POPULATIA 
RURALA 

138,754 140,063

Tabelul 3 – 13 Estimari ale populatiei in judetul Brasov in 

 
2008 2009

POPULATIA 
TOTALA 

596,467 596,853

POPULATIA 
URBANA 

442,248 440,200

MUNICIPIUL 
BRASOV 

279,728 278,048

MUNICIPIUL 
CODLEA 

24,643 24,644

MUNICIPIUL 
FAGARAS 

38,660 37,996

MUNICIPIUL 
SACELE 

31,998 32,356

ORAS GHIMBAV 5,368 5,438

ORAS PREDEAL 5,152 5,223

ORAS RASNOV 16,155 16,277

ORAS RUPEA 5,736 5,689

ORAS VICTORIA 9,044 8,749

ORAS 
ZARNESTI 

25,764 25,780

POPULATIA 
RURALA 

154,219 156,653

3.4.2.2 Concluzii 

• Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene 
demografice negative care ar put
judetului Brasov in urmatorii 30 de ani. Cele mai importante sunt: scaderea numarului 
populatiei urbane, scaderea progresiva a ponderii populatiei tinere si imbatranirea 
demografica prin cresterea simul

• 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
masura, imigratia in zona. 
asupra reducerii mortalitatii 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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2009 2015 2020 2025 2030 

4234 3,475 3,369 3,266 3,166 

5902 5,288 5,127 4,970 4,819 

7356 6,736 6,530 6,331 6,138 

140,063 134,151 133,774 133,398 133,023 132,649

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Estimari ale populatiei in judetul Brasov in perioada 2008 – 2042

2009 2015 2020 2025 2030 

596,853 500,483 488,343 476,564 465,138 454,050

440,200 387,303 375,481 364,020 352,910 342,138

278,048 246,999 239,460 232,151 225,065 218,195

24,644 21,176 20,530 19,903 19,296 18,707

37,996 29,962 29,047 28,161 27,301 26,468

32,356 30,044 29,127 28,238 27,376 26,540

5,438 4,583 4,443 4,307 4,176 4,049

5,223 4,639 4,497 4,360 4,227 4,098

16,277 14,654 14,207 13,773 13,353 12,945

5,689 5,140 4,983 4,831 4,684 4,541

8,749 7,205 6,985 6,772 6,565 6,365

25,780 22,901 22,202 21,524 20,867 20,230

156,653 113,180 112,862 112,544 112,228 111,912

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene 
demografice negative care ar putea afecta evolutia populatiei judetului Sibiu si a 

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 varsnice.  

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

imigratia in zona. De asemenea, aceasta ar putea avea un efect pozitiv
asupra reducerii mortalitatii prin imbunatatirea sistemului de servicii de sanatate, insa 
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2035 2042 

3,070 3,032 

4,672 4,614 

5,950 5,877 

132,649 132,499 

proiectii ale Consultantului. 

2042. 

2035 2042 

454,050 449,707 

342,138 337,921 

218,195 215,506 

18,707 18,476 

26,468 26,142 

26,540 26,213 

4,049 3,999 

4,098 4,047 

12,945 12,786 

4,541 4,485 

6,365 6,286 

20,230 19,981 

111,912 111,786 

proiectii ale Consultantului 

Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene 
udetului Sibiu si a 

in urmatorii 30 de ani. Cele mai importante sunt: scaderea numarului 
populatiei urbane, scaderea progresiva a ponderii populatiei tinere si imbatranirea 

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 

De asemenea, aceasta ar putea avea un efect pozitiv 
prin imbunatatirea sistemului de servicii de sanatate, insa 
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nu ar influenta semnificativ natalitatea in lipsa unui „curent pro
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 r

Consultantul a realizat, la nivelul Master 
zonele urbane si rurale din judetele
pentru prognoza au fost 2008, 2009 si 2010. Ratele anuale de crestere a 
gospodarie au fost modificate tinand cont de cele mai recente previziuni publicate de 
Comisia Nationala de Prognoza pe termen mediu (2008
2015 la nivel regional). In timp ce ipotezele pe termen scurt si mediu
2008 - 2015) au ramas mai mult sau mai putin nemodificate, prognoza pe termen lung
(perioada 2015 - 2042) are la baza ipoteze considerabil mai optimiste asupra dezvoltarii 
salariilor reale si a veniturilor familiilor fata de prognoza prezentata

Venitul mediu brut pe familie rezultat 
Brasov pentru anii 2008 - 2010 sunt pr
nationale si regionale. 

Tabelul de mai jos prezinta ratele med
venitului brut pe familie in judetele
regionale (nu includ inflatia si au la baza preturile din 2010).

Tabelul 3 – 14 Rata de crestere a salariului b
Romania, Regiunea Centru, J

  U.M 2009

Salariu mediu net % p.a 

Romania % p.a 4,80

Regiunea Centru % p.a 3,70

Judetul Sibiu % p.a 1,06

Venitul mediu/locuitor % p.a 

Romania % p.a 1,23

Regiunea Centru % p.a 1,14

Judetul Sibiu % p.a 1,09

Tabelul 3 – 15 Rata de crestere a salariului brut si salariului net raportat la venitul 
Romania, Regiunea Centru, J

  Unit 

Salariu mediu net % p.a 

Romania % p.a 

Regiunea Centru % p.a 

Judetul Brasov % p.a 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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nu ar influenta semnificativ natalitatea in lipsa unui „curent pro-natalist” la nivelul 
iei. 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 

. 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. 

Proiectii ale veniturilor pe familie la nivel de judet si de operator r

nivelul Master Planului o prognoza a veniturilor pe familie 
zonele urbane si rurale din judetele Sibiu si Brasov pana in anul 2042. Anii de baza 
pentru prognoza au fost 2008, 2009 si 2010. Ratele anuale de crestere a 

odarie au fost modificate tinand cont de cele mai recente previziuni publicate de 
Comisia Nationala de Prognoza pe termen mediu (2008 - 2014 la nivel national si 2007
2015 la nivel regional). In timp ce ipotezele pe termen scurt si mediu

2015) au ramas mai mult sau mai putin nemodificate, prognoza pe termen lung
2042) are la baza ipoteze considerabil mai optimiste asupra dezvoltarii 

salariilor reale si a veniturilor familiilor fata de prognoza prezentata in Master Plan.

Venitul mediu brut pe familie rezultat si marimea medie a familiei in judetele
2010 sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu mediile 

Tabelul de mai jos prezinta ratele medii istorice si proiectate de crestere a salariilor si a 
tului brut pe familie in judetele Sibiu si Brasov comparativ cu mediile nationale si 

regionale (nu includ inflatia si au la baza preturile din 2010). 

Rata de crestere a salariului brut si salariului net raportat la venitul pe locuitor 
Romania, Regiunea Centru, Judetul Sibiu, perioada 2008 - 2042. 

2009 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

       
4,80 3,10 6,50 4,30 4,30 4,30 4,30 

3,70 0,50 4,30 4,20 4,20 4,20 4,20 

1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 

       
1,23 1,01 1,03 1,19 1,07 1,07 1,07 

1,14 1,00 1,05 0,12 1,14 1,14 1,14 

1,09 1,08 1,06 1,22 1,08 1,08 1,08 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Rata de crestere a salariului brut si salariului net raportat la venitul pe locuito
Romania, Regiunea Centru, Judetul Brasov, perioada 2008 – 2042. 

2009 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

       
4,80 3,10 6,50 4,30 4,30 4,30 4,30 

3,70 0,50 4,30 4,20 4,20 4,20 4,20 

1,07 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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natalist” la nivelul 
iei. 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 

. 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 

Proiectii ale veniturilor pe familie la nivel de judet si de operator regional 

o prognoza a veniturilor pe familie in 
Sibiu si Brasov pana in anul 2042. Anii de baza 

pentru prognoza au fost 2008, 2009 si 2010. Ratele anuale de crestere a veniturilor pe 
odarie au fost modificate tinand cont de cele mai recente previziuni publicate de 

2014 la nivel national si 2007-
2015 la nivel regional). In timp ce ipotezele pe termen scurt si mediu (perioada  

2015) au ramas mai mult sau mai putin nemodificate, prognoza pe termen lung 
2042) are la baza ipoteze considerabil mai optimiste asupra dezvoltarii 

in Master Plan. 

si marimea medie a familiei in judetele Sibiu si 
impreuna cu mediile 

ii istorice si proiectate de crestere a salariilor si a 
Sibiu si Brasov comparativ cu mediile nationale si 

rut si salariului net raportat la venitul pe locuitor in 

 2036 2042 

  
4,30 4,30 

4,20 4,20 

1,07 1,07 

  
1,07 1,07 

1,14 1,14 

1,08 1,08 

proiectii ale Consultantului. 

pe locuitor in 

2036 2042 

  
4,30 4,30 

4,20 4,20 

1,06 1,06 
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  Unit 

Venitul mediu/locuitor % p.a 

Romania % p.a 

Regiunea Centru % p.a 

Judetul Brasov % p.a 

Proiectiile privind venitul mediu net pe familie in 
perioada 2008 - 2042 sunt prezentate
urmatoarea ipoteza: cheltuielile familiei cu impozitul pe venit si contributiile sociale vor 
creste treptat de la 25.6% din venitul brut pe familie in 
2026 si raman constante de 

 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 

      
 Capitol 3/

2009 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

       
1,23 1,01 1,03 1,19 1,07 1,07 1,07 

1,14 1,00 1,05 0,12 1,14 1,14 1,14 

1,07 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Proiectiile privind venitul mediu net pe familie in judetul Sibiu si judetul Brasov 
2042 sunt prezentate in tabelele de mai jos. Calcul are la baza

cheltuielile familiei cu impozitul pe venit si contributiile sociale vor 
creste treptat de la 25.6% din venitul brut pe familie in anul 2008 la 28.135% in anul 
2026 si raman constante de acolo. 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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2036 2042 

  
1,07 1,07 

1,14 1,14 

1,06 1,06 

proiectii ale Consultantului 

udetul Brasov pentru 
alcul are la baza 

cheltuielile familiei cu impozitul pe venit si contributiile sociale vor 
2008 la 28.135% in anul 
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Tabelul 3 – 16 Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si 

  

Venitul mediu brut pe locuitor 

- Romania 

- Regiunea Centru 

- Judetul Sibiu 

Dimensiunea familiei medii 

- Romania 

- Regiunea Sibiu 

- Judetul Sibiu 

Venitul mediu brut pe familie 

- Romania 

- Regiunea Sibiu 

- Judetul Brasov 

Tabelul 3 – 17 Venitul brut si ve

  

Venitul mediu brut pe locuitor 

% taxe si contributii sociale 

Venitul net pe cap de locuitor 

 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 

       

Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si 
 perioada 2009 – 2042 

Unit 2009 2010 2011 2016 2021 2026

Lei/cap/luna 

      
4761 4866 5026 6211 6646 7111

3947 4025 4226 5297 6039 6884

1561 1561 1561 1904 2056 2220

Cap/familie 

      
2,95 2,94 2,92 2,79 2,73 2,66

2,94 2,94 2,94 2,91 2,89 2,87

2,44 2,44 2,44 2,41 2,39 2,37

Lei/fam/luna 

      
14045 14296 14691 17354 18110 18894

11604 11834 12424 15429 17455 19744

3809 3809 3809 4594 4914 5256

Sursa: INS,

Venitul brut si venitul mediu pe locuitor pentru judetul Sibiu, perioada 2009

Unit 2009 2010 2011 2015 2020 2025

Lei/cap/luna 1561 1561 1561 1904 2056 2220

% 25,7% 26,2% 27,1% 27,4% 27,8% 28,1%

Lei/cap/luna 1160 1152 1138 1382 1484 1596

Sursa: INS,
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Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si judetul Sibiu, 

2026 2031 2036 2042 

    
7111 7609 8142 8712 

6884 7848 8947 10200 

2220 2398 2590 2797 

    
2,66 2,59 2,53 2,49 

2,87 2,85 2,82 2,81 

2,37 2,35 2,32 2,31 

    
18894 19723 20583 21693 

19744 22336 25269 28676 

5256 5625 6018 6462 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantulu 

2009 – 2042. 

2025 2030 2035 2042 

2220 2398 2590 2797 

28,1% 28,1% 28,1% 28,1% 

1596 1723 1861 2010 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului 
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Tabelul 3 – 18  Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si judetul Brasov, 

  

Venitul mediu brut pe locuitor 

- Romania 

- Regiunea Centru 

- Judetul Brasov 

Dimensiunea familiei medii 

- Romania 

- Regiunea Centru 

- Judetul Brasov 

Venitul mediu brut pe familie 

- Romania 

- Regiunea Centru 

- Judetul Brasov 

Tabelul 3 – 19 Venitul brut si venitul mediu pe locuitor pentru judetul Brasov, 2009

  

Venitul mediu brut pe locuitor 

% taxe si contributii sociale 

Venitul net pe cap de locuitor 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 

       

Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si judetul Brasov, 
perioada 2009 – 2042. 

Unit 2009 2010 2011 2016 2021 2026

Lei/cap/luna 

      
4761 4866 5026 6211 6646 7111

3947 4025 4226 5297 6039 6884

1323 1304 1385 1468 1556 1649

Cap/familie 

      
2,95 2,94 2,92 2,79 2,73 2,66

2,94 2,94 2,94 2,91 2,89 2,87

2,44 2,44 2,44 2,41 2,39 2,37

Lei/fam/luna 

      
14045 14296 14691 17354 18110 18894

11604 11834 12424 15429 17455 19744

3228 3182 3379 3542 3719 3904

 Sursa: INS,

Venitul brut si venitul mediu pe locuitor pentru judetul Brasov, 2009 –

Unit 2009 2010 2011 2015 2020 2025

Lei/cap/luna 1323 1304 1385 1468 1556 1649

% 25,7% 26,2% 27,1% 27,4% 27,8% 28,1%

Lei/cap/luna 983 962 1010 1066 1123 1185

Sursa: INS,
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Venitul brut si venitul net pe locuitor si venitul mediu pe familie in Romania, Regiunea Centru si judetul Brasov,  

2026 2031 2036 2042 

   
7111 7609 8142 8712 

6884 7848 8947 10200 

1649 1748 1853 1964 

   
2,66 2,59 2,53 2,49 

2,87 2,85 2,82 2,81 

2,37 2,35 2,32 2,31 

   
18894 19723 20583 21693 

19744 22336 25269 28676 

3904 4100 4305 4538 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului 

– 2042 

2025 2030 2035 2042 

1649 1748 1853 1964 

28,1% 28,1% 28,1% 28,1% 

1185 1256 1332 1412 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului
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3.4.4 Estimarea venitului mediu pe gospodarie in zona urbana a proiectului

Ca date de intrare pentru Analiza 
medii pe familie si distributia venitului familiei in zona urban
cifrelor la nivel de judet prezentate mai sus.

Venitul brut pe familie (media pentru ambele orase) 
similare a altor judete. 

Venitul brut si net pe familie estimat pentru aria de servicii a Operator
2009 si 2010 este prezentat in tabelul urmator 
fiecare judet (estimare), la nivel regional si national (INS).

Tabelul 3 – 20 Venitul mediu brut 
media national

Zona 
geografica 

  

Romania 

Media 

Urban 

Rural 

Venit Decila 1 

Venit Decila 2 

Venit Decila 3 

Regiunea Centru Media 

Judetul Sibiu 

Media 

Urban 

Rural 

Judetul Brasov 

Media 

Urban 

Rural 

Tabelul urmator prezinta ratele reale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor in 
perioada 2008 – 2042: 

Tabelul 3 – 21 Prognoza ratelor medii anuale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor. 
Venituri in orase, 

  U.M. 2008

Media % p.a. 4.3

- venit decila 1 % p.a. 2.0

- venit decila 2 % p.a. 3.2

- venit decila 3 % p.a. 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 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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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 pe baza 
cifrelor la nivel de judet prezentate mai sus. 

(media pentru ambele orase) a fost estimat pe baza experientei 

Venitul brut si net pe familie estimat pentru aria de servicii a Operatorului Regional in anii 
este prezentat in tabelul urmator impreuna cu cifrele aferente pentru 

fiecare judet (estimare), la nivel regional si national (INS). 

Venitul mediu brut si net estimat in orasele Operatorului Regional comparativ cu 
ionala si regionala, perioada 2009 si 2010. 

Venit mediu 
brut pe 
locuitor 

Dimensiunea 
medie a 
familiei 

Venitul 
mediu brut 

familial 

Lei/cap/luna Cap/Familie 
 

Lei/Fam/Luna Lei/Fam/Luna

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

4866 5026 2,94 2,923 14296 14691 

2920 3016 2,851 2,870 8324 8655 

1946 2010 3,051 3,034 5938 6100 

1742 1799 
    

2594 2679 
    

3075 3176 
    

4025 4226 2,94 2,94 11834 12424 

1304 1385 2,44 2,44 3182 3379 

782 831 3,01 3,01 2355 2501 

522 554 2,45 2,45 1278 1357 

1561 1561 2,44 2,44 3809 3809 

937 937 3,01 3,01 2819 2819 

624 624 2,45 2,45 1530 1530 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

prezinta ratele reale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor in 

Prognoza ratelor medii anuale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor. 
Venituri in orase, perioada 2008 – 2042. 

2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 

4.3 4.1 4.1 4.1 

2.0 2.0 2.0 2.0 

3.2 3.2 3.2 3.2 

3.2 3.1 3.1 3.1 

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

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 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Estimarea venitului mediu pe gospodarie in zona urbana a proiectului 

au fost estimate veniturile 
a a proiectului pe baza 

a fost estimat pe baza experientei 

ului Regional in anii 
impreuna cu cifrele aferente pentru 

comparativ cu 

Venitul 
mediu net 

familial 

 
Lei/Fam/Luna 

2010 2011 

10546 10714 

6140 6312 

4381 4449 

  

  

  
8729 9061 

2347 2465 

1737 1824 

943 990 

3809 3809 

2819 2819 

1530 1530 

proiectii ale Consultantului 

prezinta ratele reale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor in 

Prognoza ratelor medii anuale de crestere a venitului brut pe cap de locuitor.  

 2026 - 2042 

4.5 

2.0 

3.2 

3.2 

proiectii ale Consultantului 

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 
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(segmentul de venit Decila 1) va creste cu jumatatea ratei presupuse pentru fami
medie. Ipoteza se bazeaza pe evolutia observata in ultimii ani la nivel national: in 
perioada 2001 – 2005, 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
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 2042 este a
sectiune si detaliata in Sectiunea 7 a prezentului Raport. Cererea estimata de apa pentru 
anii 2003 – 2007 a fost folosita ca baza pentru proiectii.

Cererea proiectata de apa a fost estimata pe baza urmatoarelor ipoteze:

• contorizarea casnica va creste pa
anului 2018; 

• tendinta actuala de instalare a contoarelor individuale la apartamente va continua;

• consumul casnic mediu pe cap de locuitor va continua sa scada pe termen scurt si se 
stabiliza la 100 l/cap de locuitor in 2015. Este preconizat sa creasca lent dupa 2017 odata cu 
cresterea venitului mediu, urmand sa atinga 110 l/cap de locuitor pana in 2025;

• consumul industrial si institutional va ramane constant in termeni absoluti, c
consumului de apa ca urmare a faptului ca 
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); 

3.5.1 Proiectii ale cererii de apa

Cererea industriala de apa este 
dupa o noua structura tarifara in cadrul ROC pana la 
international in timp ce,cererea institutionala si comerciala va fi conform estimarii date in 
standardele romanesti (1343/1

Pe baza informatiilor primite de la S
bilanturile de apa. Datele principale sunt centralizate in tabelul de mai jos. 

Executia proiectului va contribui la reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu 
apa. Se presupune ca pierderile se vor reduce cu maximum 25% din to
distribuite. Dupa calcularea datelor, verificarea productiei curente si luarea in calcul a 
performantei prezente si viitoare a r
apa pentru orasele analizate, dupa cum urmeaza:

Tabelul 3 – 22 Populatia c

Populatia conectata 
la sistemul de 

distribuire a apei 
2011 

Municipiul Sibiu 139,883 

Municipiul Medias 41,540 

Oras Agnita 7,859 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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ecila 1) va creste cu jumatatea ratei presupuse pentru fami
medie. Ipoteza se bazeaza pe evolutia observata in ultimii ani la nivel national: in 

2005, 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
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.

Proiectia cererii de apa 

Cererea de apa proiectata pana in anii 2015 si 2042 este analizata in urmatoarea 
sectiune si detaliata in Sectiunea 7 a prezentului Raport. Cererea estimata de apa pentru 

2007 a fost folosita ca baza pentru proiectii. 

Cererea proiectata de apa a fost estimata pe baza urmatoarelor ipoteze: 

casnica va creste pana la atingerea procentului de 100% pana la inceputul 

tendinta actuala de instalare a contoarelor individuale la apartamente va continua;

consumul casnic mediu pe cap de locuitor va continua sa scada pe termen scurt si se 
stabiliza la 100 l/cap de locuitor in 2015. Este preconizat sa creasca lent dupa 2017 odata cu 
cresterea venitului mediu, urmand sa atinga 110 l/cap de locuitor pana in 2025;

consumul industrial si institutional va ramane constant in termeni absoluti, cu o crestere a 
consumului de apa ca urmare a faptului ca marirea activitatii va fi compensata de economii 

pierderile reale din retea se vor reduce la aproximativ 20% ca urmare a introducerii esalonate 
scurgerilor (echivalent cu un indice de scurgere din infrastructura de 

Proiectii ale cererii de apa 

Cererea industriala de apa este poibill sa scada dupa introducerea contoarelor de apa si 
dupa o noua structura tarifara in cadrul ROC pana la nivele acceptabile pe plan 

cererea institutionala si comerciala va fi conform estimarii date in 
standardele romanesti (1343/1-95 si 343/2-89). 

Pe baza informatiilor primite de la S.C. APA - CANAL S.A. Sibiu au fost determinate 
bilanturile de apa. Datele principale sunt centralizate in tabelul de mai jos.  

Executia proiectului va contribui la reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu 
apa. Se presupune ca pierderile se vor reduce cu maximum 25% din to
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: 

conectata la sistemul de distribuire a apei – judetul Sibiu

2015 2020 2025 2030 2035

143,639 139,255 135,004 130,883 126,888

44,206 44,642 43,280 41,959 40,678

8,518 8,258 8,006 7,762 7,525

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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ecila 1) va creste cu jumatatea ratei presupuse pentru familia 
medie. Ipoteza se bazeaza pe evolutia observata in ultimii ani la nivel national: in 

2005, 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. 

nalizata in urmatoarea 
sectiune si detaliata in Sectiunea 7 a prezentului Raport. Cererea estimata de apa pentru 

100% pana la inceputul 

tendinta actuala de instalare a contoarelor individuale la apartamente va continua; 

consumul casnic mediu pe cap de locuitor va continua sa scada pe termen scurt si se va 
stabiliza la 100 l/cap de locuitor in 2015. Este preconizat sa creasca lent dupa 2017 odata cu 
cresterea venitului mediu, urmand sa atinga 110 l/cap de locuitor pana in 2025; 

u o crestere a 
activitatii va fi compensata de economii 

pierderile reale din retea se vor reduce la aproximativ 20% ca urmare a introducerii esalonate 
scurgerilor (echivalent cu un indice de scurgere din infrastructura de 

l sa scada dupa introducerea contoarelor de apa si 
eptabile pe plan 

cererea institutionala si comerciala va fi conform estimarii date in 

au fost determinate 

Executia proiectului va contribui la reducerea pierderilor in sistemul de alimentare 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 

a calculat cererea de 

udetul Sibiu. 

2035 2042 

126,888 125,325 

40,678 40,177 

7,525 7,432 
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Populatia conectata 
la sistemul de 

distribuire a apei 
2011 

Oras Avrig 11,277 

Oras Cisnadie 12,568 

Oras Copsa Mica 4,756 

Oras Dumbraveni 6,501 

Oras Miercurea 
Sibiului 

3,441 

Oras Ocna Sibiului 3,135 

Oras Saliste 4,770 

Oras Talmaciu 6,076 

Tabelul 3 – 23 Populatia conectata la 

Populatia 
Conectata la 
Sistemul de 
Distribuire a 

Apei 

2011 

Municipiul Brasov 239,527 246,999

Municipiul Codlea 17,280 18,550

Municipiul 
Fagaras 

26,936 29,273

Municipiul Sacele 27,010 29,353

Oras Ghimbav 4,134 

Oras Predeal 4,184 

Oras Rasnov 13,219 14,068

Oras Rupea 4,637 

Oras Victoria 6,500 

Oras Zarnesti 20,659 21,985

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 lucraril
reabilitare si inlocuire se presupune ca infiltratiile in reteaua de canalizare se vor reduce 
cu 40 - 50%. 

Pe baza informatiilor obtinute de S
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 non

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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2015 2020 2025 2030 2035

12,001 12,120 11,750 11,391 11,043

13,375 13,507 13,095 12,695 12,308

5,061 5,111 4,955 4,804 4,657

6,919 6,987 6,774 6,567 6,367

3,662 3,698 3,585 3,476 3,369

3,336 3,369 3,266 3,166 3,070

5,077 5,127 4,970 4,819 4,672

6,466 6,530 6,331 6,138 5,950

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

onectata la sistemul de distribuire a apei - Judetul Brasov

2015 2020 2025 2030 2035 

246,999 239,460 232,151 225,065 218,195

18,550 20,530 19,903 19,296 18,707

29,273 29,047 28,161 27,301 26,468

29,353 29,127 28,238 27,376 26,540

4,400 4,443 4,307 4,176 4,049 

4,453 4,497 4,360 4,227 4,098 

14,068 14,207 13,773 13,353 12,945

4,934 4,983 4,831 4,684 4,541 

6,917 6,985 6,772 6,565 6,365 

21,985 22,202 21,524 20,867 20,230

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Proiectii ale cererii de canalizare 

de canalizare este puternic influentat de gradul inalt de infiltrare cauzat 
de performanta tehnica slaba a retelei de colectare. Dupa executarea lucraril

se presupune ca infiltratiile in reteaua de canalizare se vor reduce 

Pe baza informatiilor obtinute de S.C. APA - CANAL S.A. Sibiu au fost calculate 
balantele de apa. Valoarea adoptata pentru calculul numarului populatiei echivalente 

/cap de locuitor/zi, iar raportul de “intoarcere in canal” este de 100% 
pentru consumatorii casnici si 90% pentru consumatorii non-casnici. Aceste valori s

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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2035 2042 

11,043 10,907 

12,308 12,156 

4,657 4,600 

6,367 6,288 

3,369 3,328 

3,070 3,032 

4,672 4,614 

5,950 5,877 

proiectii ale Consultantului 

udetul Brasov. 

 2042 

218,195 215,506 

18,707 18,476 

26,468 26,142 

26,540 26,213 

 3,999 

 4,047 

12,945 12,786 

 4,485 

 6,286 

20,230 19,981 

proiectii ale Consultantului 

de canalizare este puternic influentat de gradul inalt de infiltrare cauzat 
de performanta tehnica slaba a retelei de colectare. Dupa executarea lucrarilor de 

se presupune ca infiltratiile in reteaua de canalizare se vor reduce 

au fost calculate 
balantele de apa. Valoarea adoptata pentru calculul numarului populatiei echivalente 

/cap de locuitor/zi, iar raportul de “intoarcere in canal” este de 100% 
casnici. Aceste valori s-au 
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dovedit a fi valabile pentru Romania. Datele principale au fost centralizate in tabelul de 
mai jos. Cantitatile si incarcarile de ape uzate, precum s
sunt centralizate in tabelul urmator:

Tabelul 3 – 24 Populatia 

Populatia 
conectata la 
sistemul de 
canalizare 

2011 

Municipiul Sibiu 132,521 

Municipiul Medias 37,763 

Oras Agnita 6,112 

Oras Avrig 10,252 

Oras Cisnadie 11,426 

Oras Copsa Mica 4,323 

Oras Dumbraveni 5,910 

Oras Miercurea 
Sibiului 

3,128 

Oras Ocna 
Sibiului 

2,850 

Oras Saliste 4,337 

Oras Talmaciu 5,524 

Tabelul 3 – 25 Populatia 

Populatia 
conectata la 
sistemul de 
canalizare 

2011 

Municipiul Brasov 227,880 

Municipiul Codlea 17,366 

Municipiul Fagaras 21,500 

Municipiul Sacele 21,559 

Oras Ghimbav 3,758 

Oras Predeal 3,804 

Oras Rasnov 12,018 

Oras Rupea 4,215 

Oras Victoria 5,909 

Oras Zarnesti 18,781 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 

      
 Capitol 3/

dovedit a fi valabile pentru Romania. Datele principale au fost centralizate in tabelul de 
s. Cantitatile si incarcarile de ape uzate, precum si cresterea ratei de racordare 

sunt centralizate in tabelul urmator: 

Populatia conectata la sistemul de canalizare - judetul Sibiu

2015 2020 2025 2030 2035

129,275 139,255 135,004 130,883 126,888

36,838 44,642 43,280 41,959 40,678

5,963 8,258 8,006 7,762 7,525

10,001 12,120 11,750 11,391 11,043

11,146 13,507 13,095 12,695 12,308

4,217 5,111 4,955 4,804 4,657

5,766 6,987 6,774 6,567 6,367

3,051 3,698 3,585 3,476 3,369

2,780 3,369 3,266 3,166 3,070

4,231 5,127 4,970 4,819 4,672

5,389 6,530 6,331 6,138 5,950

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

Populatia conectata la sistemul de canalizare - Judetul Brasov

2015 2020 2025 2030 2035 

222,299 239,460 232,151 225,065 218,195

16,941 20,530 19,903 19,296 18,707

20,973 29,047 28,161 27,301 26,468

21,031 29,127 28,238 27,376 26,540

3,666 4,443 4,307 4,176 4,049 

3,711 4,497 4,360 4,227 4,098 

11,723 14,207 13,773 13,353 12,945

4,112 4,983 4,831 4,684 4,541 

5,764 6,985 6,772 6,565 6,365 

18,321 22,202 21,524 20,867 20,230

Sursa: INS, proiectii ale Consultantului

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

  
Capitol 3/Pagina 27 

dovedit a fi valabile pentru Romania. Datele principale au fost centralizate in tabelul de 
i cresterea ratei de racordare 

udetul Sibiu. 

2035 2042 

126,888 125,325 

40,678 40,177 

7,525 7,432 

11,043 10,907 

12,308 12,156 

4,657 4,600 

6,367 6,288 

3,369 3,328 

3,070 3,032 

4,672 4,614 

5,950 5,877 

proiectii ale Consultantului 

udetul Brasov. 

 2042 

218,195 215,506 

18,707 18,476 

26,468 26,142 

26,540 26,213 

 3,999 

 4,047 

12,945 12,786 

 4,485 

 6,286 

20,230 19,981 

proiectii ale Consultantului 
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3.5.3 Cererea casnica de apa

Cererea de apa in anii 2020 si 2030 va fi e
informatiilor si procedurilor stabilite cu inserarea situatiei din anii intermediari.

3.5.3.1 Cererea casnica urbana

Pe baza efectelor contorizarii si cresterii tarifelor 
precedent, criteriile proiectate privind cererea de apa pentru diferitele categorii de 
consumatori sunt urmatoarele: 

Tabelul 3 

Descriere 

Bransament case 

Bransament curte

Alimentarea la robinete publice

Toate retelele vor fi proiectate pentru cererea de racordare la case.

Situatia actuala in 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 consumu
pe cap de locuitor pentru fiecare oras.

3.5.3.2 Cererea casnica rurala

In zonele rurale consumul pe cap de locuitor 
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
apa in zonele rurale) este prevazut in norma romaneasca P 66 
in zonele rurale este supusa unor variatii sezoniere.

Tabelul 3 

Descriere 

Sezonul cald (din aprilie pana in septembrie)

Sezonul rece (din octombrie pana 

3.5.4 Cererea non - casnica

3.5.4.1 Cererea institutionala 

Aceasta se refera la cererea de apa a institutiilor precum scoli, spitale, birouri ale 
autoritatilor locale si centrale

Estimarea cererii are la baza inregistrarile prezente ale consumului contorizat, daca 
exista. Altfel, ar trebui luate in calcul estimarile din standardele romanesti nr. 1343/1
si 1343/2-89. Cererea zilnica pentru consumat
criterii: 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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Cererea casnica de apa 

Cererea de apa in anii 2020 si 2030 va fi evaluata pentru fiecare locatie 
informatiilor si procedurilor stabilite cu inserarea situatiei din anii intermediari.

casnica urbana 

rizarii si cresterii tarifelor asa cum s-a descris in paragraful 
precedent, criteriile proiectate privind cererea de apa pentru diferitele categorii de 
consumatori sunt urmatoarele:  

Tabelul 3 – 26 Cererea casnica urbana. 

Cererea casnica 

 120 l/zi/cap de locuitor 

Bransament curte 80 l/zi/cap de locuitor 

Alimentarea la robinete publice 50 l/zi/cap de locuitor 

Toate retelele vor fi proiectate pentru cererea de racordare la case. 

in 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 consumu
pe cap de locuitor pentru fiecare oras. 

Cererea casnica rurala 

consumul pe cap de locuitor este asteptat sa fie mai scazut
folosita mai multa apa pentru animale si gradini. In prezent, cererea casnica, atat pentru 

l uman cat si pentru cel animal (precum si pentru alte aspecte ale alimentarii cu 
apa in zonele rurale) este prevazut in norma romaneasca P 66 – 2001. Cererea de apa 
in zonele rurale este supusa unor variatii sezoniere. 

Tabelul 3 – 27 Cererea casnica rurala. 

Cererea casnica 

(din aprilie pana in septembrie) 

Bransament case 120 l/zi/
locuitor 

Bransanent curte 80 l/zi/cap de locuitor

Sezonul rece (din octombrie pana in martie) 

Bransament case 100 l/ zi/
locuitor 

Bransanent curte 20 l/ zi/cap de locuitor

casnica 

institutionala si comerciala 

Aceasta se refera la cererea de apa a institutiilor precum scoli, spitale, birouri ale 
e, spalatul strazilor, gradini publice etc. 

Estimarea cererii are la baza inregistrarile prezente ale consumului contorizat, daca 
exista. Altfel, ar trebui luate in calcul estimarile din standardele romanesti nr. 1343/1

89. Cererea zilnica pentru consumatorii majori pot avea la baza urmatoarele 
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valuata pentru fiecare locatie conform 
informatiilor si procedurilor stabilite cu inserarea situatiei din anii intermediari. 

a descris in paragraful 
precedent, criteriile proiectate privind cererea de apa pentru diferitele categorii de 

 

 

 

in 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 

este asteptat sa fie mai scazut doar ca va fi 
folosita mai multa apa pentru animale si gradini. In prezent, cererea casnica, atat pentru 

ale alimentarii cu 
2001. Cererea de apa 

 

120 l/zi/cap de 

cap de locuitor 

100 l/ zi/cap de 

cap de locuitor 

Aceasta se refera la cererea de apa a institutiilor precum scoli, spitale, birouri ale 

Estimarea cererii are la baza inregistrarile prezente ale consumului contorizat, daca 
exista. Altfel, ar trebui luate in calcul estimarile din standardele romanesti nr. 1343/1-95 

orii majori pot avea la baza urmatoarele 
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Tabelul 3 

Descriere 

Scoli 

Birouri 

Ateliere/magazine

Spitale 

Hoteluri 

Restaurante 

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 industria
acord cu Planul Urban de Dezvoltare 
presupunand 30 m3/ha,zi pentru industriile mari consumatoare de apa
pentru industriile neconsumatoare de 

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 
distributie. Proiectele detaliate ar trebui sa cuprinda

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
contorizare, supra - scurgeri 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 
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/racordare/

Apa nefacturata este definita
Asociatiei Internationale a Apei (IWA) si cu metodologia indicatorilor de perfomanta. 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Tabelul 3 – 28 Cererea institutionalasi comerciala. 

Cererea non - domestica

50 litri/elev 

30 litri/angajat 

Ateliere/magazine 15-50 litri/angajat 

250 – 450 litri/pat 

150 litri/pat 

60 litri/loc 

Cererea neidentificata a companiilor comerciale va fi cuantificata folosind un coeficient 
calculat adaugat la cererea domestica. 

 

Au fost studiate intreprinderile industriale mari ale caror consumuri au fost analizate. In 
cu Planul Urban de Dezvoltare s-au facut previziuni pentru dezvoltarea viitoare, 

zi pentru industriile mari consumatoare de apa 
pentru industriile neconsumatoare de apa. 

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 

Proiectele detaliate ar trebui sa cuprinda cerintele SR 1343-1. 

Balantele de apa si pierderile de apa 

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

scurgeri 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. 

un simplu procentaj reprezinta un indicator slab al performantei 
sistemului. De exemplu, introducerea contorizarii consumatorilor are adesea ca rezultat 

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 

seori cuantificata in litri/racordare/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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domestica 

Cererea neidentificata a companiilor comerciale va fi cuantificata folosind un coeficient 

ale caror consumuri au fost analizate. In 
au facut previziuni pentru dezvoltarea viitoare, 

 si 8 m3/ha,zi 

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 

Apa nefacturata este exprimata ca procent din apa totala produsa de sistem. Aceasta 
include scurgerile din sistem, apa luata prin racordari ilegale, incorectitudini in 

scurgeri din rezervoare si utilizare legala necontorizata, precum 
stingerea incendiilor, spalatul public, etc. In absenta unor informatii mai detaliate asupra 

de venit poate 

un simplu procentaj reprezinta un indicator slab al performantei 
sistemului. De exemplu, introducerea contorizarii consumatorilor are adesea ca rezultat 

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 

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

3.5.5.3 Balanta de apa standard „cea mai buna practica” a IWA 
(Asociatia Internationala a 

Tabelul 3 – 29 Municipiul Sibiu 

Tabelul 3 – 30 Localitatea Cisnadie 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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Balanta de apa si pierderile de apa 

Balanta de apa standard „cea mai buna practica” a IWA 
(Asociatia Internationala a Apei) 

Municipiul Sibiu - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 2013)

Localitatea Cisnadie - Balanta de apa – m3/an (perioada 2013

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Balanta de apa standard „cea mai buna practica” a IWA  

). 

 

2013). 
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Tabelul 3 – 31 Localitatea

Tabelul 3 – 32 Localitatea Mohu 

    

      

      

    
Consum 
autorizat 

      

    6,338 

    69.19% 

      

      

Volum de apa intrat in 
sistem (SIV) 

  

      

9,160 (m
3
/a)   

      

      

    

      

      

    Pierderi de apa

    2,823 

    30.81% 

    
Limita de 
eroare: +/-

      

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Localitatea Selimbar - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Mohu - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 2008

Consum autorizat 
Facturat 

Consum 
contorizat 
Facturat 

  

  6,223 (m
3
/a) 6,223 (m

3
/a) Apa facturata

  67.94% of SIV 67.94% of SIV 6,223 

    
Consum 
Necontorizat 
Facturat 

67.94%

      0 (m
3
/a)   

(m
3
/a)     0.00% of SIV   

of SIV 
Consum autorizat 
Nefacturat 

Consum 
Contorizat 
Nefacturat 

  

  115 (m
3
/a) 0 (m

3
/a)   

  1.25% of SIV 0.00% of SIV   

  
Limita de eroare: 
+/- 0% 

Consum 
Necontorizat 
Nefacturat 

  

      115 (m
3
/a) 

Apa 
Nefacturata(NRW)

      1.25% of SIV   

  
Consum 
Neautorizat 

2,937 

  Pierderi aparente  23 (m
3
/a) 32.06%

  350 (m
3
/a) 0.25% of SIV   

  3.83% of SIV 
Errori de 
Masurare 

  

  
Limita de eroare: 
+/- 10% 

328 (m3/a)   

Pierderi de apa     5.00% of SIV   

(m3/a) Pierderi Reale (CARL)   

of SIV   2,472 (m
3
/a)     

- 10% 
  26.99% of SIV     

  
Limita de eroare: 
+/- 10% 
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2013). 

2008). 

Apa facturata 

(m
3
/a) 

67.94% of SIV 

  

  

  

  

  

Nefacturata(NRW) 

  

(m
3
/a) 

32.06% of SIV 
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Tabelul 3 – 33 Localitatea

Tabelul 3 – 34 Localitatea

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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Localitatea Sadu - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Ocna Sibiului - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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3). 

2013). 
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Tabelul 3 – 35 Localitatea

Tabelul 3 – 36 Localitatea

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetele Sibiu si Brasov” 
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Localitatea Sura Mica - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

Localitatea Cristian - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 2013
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/an (perioada 2013). 

 

3). 
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Tabelul 3 – 37 Localitatea

Tabelul 3 – 38 Localitatile Avrig si 

 

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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Localitatea Sura Mare - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatile Avrig si Marsa - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

pentru managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
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/an (perioada 2013). 

2013). 
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Tabelul 3 – 39 Localitatea 

3.5.5.4 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 
reversari din conducte, rezervoare si conectari, pana la punctul de contorizare a 
consumatorului”. 

UARL (pierderile reale anuale inevitabile) pentru un sistem pot fi estima

UARL (litri/zi) = (18 x L

unde: 

Lm = lungimea conductelor magistrale

 Nc = numarul de racordari la serviciu

Lp = lungimea conductelor private de la lim

P = presiunea medie, [m]

Pierderile reale nu pot fi total eliminate. 
reale pentru sistemele bine intretinute si bine gestionate este cunoscut sub numele de 
pierderi reale anuale inevitabile (UARL). Figura urmatoare prezinta r
pierderile reale anuale curente (CARL) dintr
dreptunghiul mare – si UARL (dreptunghiul mic). 

Folosind cele patru metode de gestionare a 
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 
reducerea pierderilor reale 
punct de vedere economic pe care o utilitate sa o atinga.
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Localitatea Fagaras - Balanta de apa – m
3
/an (perioada 201

Definitia recomandata de IWA pentru pierderile de apa este „volumele anuale pierdute 
sistemele de transport si distributie prin toate tipurile de scurgere, spargeri sau 

reversari din conducte, rezervoare si conectari, pana la punctul de contorizare a 

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 

= lungimea conductelor magistrale, [km]; 

= numarul de racordari la serviciu; 

= lungimea conductelor private de la limita proprietatii pana la contor, 

[m]. 

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 r
pierderile reale anuale curente (CARL) dintr-o balanta de apa IWA – reprezentata de 

si UARL (dreptunghiul mic).  

Folosind cele patru metode de gestionare a scurgerilor (cele patru sageti)
, dar (la presiunea de functionare actuala) nu pot fi reduse mai 

mult decat UARL. Totusi, desi UARL reprezinta nivelul minim de pierderi reale care 
din punct de vedere tehnic pentru majoritatea utilitatilor nu este economi

rilor reale pana la acest nivel. Va exista un nivel corespunzator din 
punct de vedere economic pe care o utilitate sa o atinga. 
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/an (perioada 2013). 

 

Definitia recomandata de IWA pentru pierderile de apa este „volumele anuale pierdute 
sistemele de transport si distributie prin toate tipurile de scurgere, spargeri sau 

reversari din conducte, rezervoare si conectari, pana la punctul de contorizare a 

te ca:  

ita proprietatii pana la contor, [km]; 

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 

reprezentata de 

scurgerilor (cele patru sageti) pot fi 
, dar (la presiunea de functionare actuala) nu pot fi reduse mai 

mult decat UARL. Totusi, desi UARL reprezinta nivelul minim de pierderi reale care 
pentru majoritatea utilitatilor nu este economica 

Va exista un nivel corespunzator din 
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Figura 3 – 3 

3.5.6 Debitul si incarcarea proiectata a

Datele de baza sunt luate din urmatorul document: «
uzate urbane din Romania in aglomerarile de peste 2.000 
de Implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate 
urbane modificata prin Directiva 98/15/EC

Tabelul 3 – 40 Debitul si incarcarea proiectat

Comentarii 

1. Consumul de apa specific 

2. Rata de retur a apei uzate 

3. Retea 

4. Diametru mediu al noii conducte

5. Rata de infiltrare 

Sursa: Metcalf & Eddy  Wastewater Engineering, McGraw & Hill, 1991, 

Sectiunea 2

Tabelul 3 

Componenta 

CBO5 

COD 

SS 

TKN 

Ptot 

Statia de referinta pentru calcule si comparatie es
conducta cu diametrul de 250 mm noua sau recent reabilitata

Viteza şi calitatea 

reparaţiilor  

CARL(pierderi anuale 
reale actuale)  

UARL (pierderile 
reale anuale 

inevitabile) 
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 Conceptul de gestionare a pierderilor reale. 

Debitul si incarcarea proiectata a apei uzate 

luate din urmatorul document: «Situatia colectarii si epurarii apelor 
uzate urbane din Romania in aglomerarile de peste 2.000 P.E. din judetul Sibiu, Planul 

mplementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate 
urbane modificata prin Directiva 98/15/EC». 

Debitul si incarcarea proiectata a apelor uzate. 

Ipoteza 

120 litri/cap de locuitor/zi

0.8 

Separata 

mediu al noii conducte 250 mm 

0.2 m
3
/mm diametru/1km de conducta:

Metcalf & Eddy  Wastewater Engineering, McGraw & Hill, 1991, 

Sectiunea 2-3 Surse si debite de ape uzate 

Tabelul 3 – 41 Incarcari de poluare la 6.150 P.E. 

Concentratii 

g/cap de 
locuitor/zi 

g/zi kg/zi 

60 369000 369.00 

120 738000 738.00 

70 430500 430.50 

14 86100 86.10 

2 12300 12.30 

Statia de referinta pentru calcule si comparatie este dimensionata pentru 6.150 P.E. 
conducta cu diametrul de 250 mm noua sau recent reabilitata. 

Gestionarea presiunii 

Controlul activ al 

scurgerilor

Gestionarea 
conductelor şi 
activelor 

UARL 

Pierderi reale potenţial 

recuperabile  

Nivelul economic de 

pierderi reale  
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Situatia colectarii si epurarii apelor 
. din judetul Sibiu, Planul 

mplementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate 

cap de locuitor/zi 

/mm diametru/1km de conducta: 

Metcalf & Eddy  Wastewater Engineering, McGraw & Hill, 1991,  

g/m
3
 

0.382 

0.764 

0.445 

0.089 

0.012
 

 si 7,5 km de 

Controlul activ al 

scurgerilor 

Pierderi reale potenţial 

Nivelul economic de 
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Tabelul 3 

Descriere 
Racordari la case

Debit mediu 

Factor de corectie 

Debit de varf 

Debit minim 

Statia de referinta pentru calcule si comparatie est
conducta cu diametrul de 250 mm noua sau recent reabilitata.

Calculele de proces si compararea tehnologiilor au fost realizate pentru debite medii. 

3.6 CONCLUZIISI REZUMAT

3.6.1 Rezumatul prognozei privind cererea de apa

Componentele esentiale ale realizarii unei proiectii privind cererea de apa au fost 
prezentate in sub-capitolele anterioare. 
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 instalat
distributie/colectare a apei si a apelor uzate. Cantitatile de ape uzate
cantitati de apa folosind consu
au fost recalculate la cifrele de productie/
putin partial aplica conceptul de reducere a pier
3.4.3.2. de mai sus.  

Pierderile tehnologice la statia de 
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 re
existente de tratare a apei si reabilitarea retelei existente de apa/definirea unei retele noi 
de apa (in comune).  

3.8 SISTEME DE APA UZATA

Sistemele de apa uzata in regiunea de operare S
dezvoltate. Detalii ale lucrarilor asigurate pentru reabilitarea/modernizarea sistemului de 
apa uzata ale regiunii sunt prezentate in Anexa 7.3. 

La statia de epurare Fagaras se vor epura in viitor si apele uzate din localitatile: Luta
Beclean (apartinand comunei  Beclean, cu 
locuitori vor apartine de statia
Sasciori, Savastreni, Berivoi
Margineni, Sebes, Malinis (
Rausor, Toderita si Mandra 
8 503 locuitori. Prognoza populatiei pe comune este data in 
Brasov pentru mediu rural. 
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Tabelul 3 – 42 Debite pentru 6.150 P.E. 

Racordari la case 

(m
3
/zi) 

Infiltratii 

(m
3
/zi) 

Total inclusiv 

(m
3
/zi

590.4 375 965.4

2.5   

1476 375 1851

236.16 375 611.16

Statia de referinta pentru calcule si comparatie este dimensionata pentru 6.150 P.E. 
conducta cu diametrul de 250 mm noua sau recent reabilitata. 

Calculele de proces si compararea tehnologiilor au fost realizate pentru debite medii. 

SI REZUMAT 

Rezumatul prognozei privind cererea de apa 

Componentele esentiale ale realizarii unei proiectii privind cererea de apa au fost 
capitolele 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 

colectare a apei si a apelor uzate. Cantitatile de ape uzate au fost calculate la 
cantitati de apa folosind consumul specific de apa de 120 l/om,zi. Debitele astfel obtinute 

lculate 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 

la statia de tratare 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 

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.

Principalele lucrari proiectate in domeniul apei sunt reabilitarea/modernizarea statiilor 
existente de tratare a apei si reabilitarea retelei existente de apa/definirea unei retele noi 

SISTEME DE APA UZATA 

Sistemele de apa uzata in regiunea de operare S.C. APA - CANAL S.A. 
dezvoltate. Detalii ale lucrarilor asigurate pentru reabilitarea/modernizarea sistemului de 
apa uzata ale regiunii sunt prezentate in Anexa 7.3.  

La statia de epurare Fagaras se vor epura in viitor si apele uzate din localitatile: Luta
apartinand comunei  Beclean, cu un total de 1 826 locuitori, dintre care 832 

vor apartine de statia de epurare Fagaras), Gura Vaii, Dejani, 
Berivoi (comuna Recea – 3 118 locuitori), Copacel

(comuna Harseni – cu un total de 2 103 locuitori)
 (comuna Mandra, fara Sona - total 2 450 locuitori

Prognoza populatiei pe comune este data in Anexa 3.1
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Total inclusiv infiltratiile 

/zi) 

965.4 

1851 

611.16 

 si 7,5 km de 

Calculele de proces si compararea tehnologiilor au fost realizate pentru debite medii.  

Componentele esentiale ale realizarii unei proiectii privind cererea de apa au fost 
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 

iilor de tratare si 
au fost calculate la 

. Debitele astfel obtinute 
cerere, presupunand ca operatorii inteleg si cel 

a subliniat la punctul 

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 

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. 

abilitarea/modernizarea statiilor 
existente de tratare a apei si reabilitarea retelei existente de apa/definirea unei retele noi 

 Sibiu trebuie 
dezvoltate. Detalii ale lucrarilor asigurate pentru reabilitarea/modernizarea sistemului de 

La statia de epurare Fagaras se vor epura in viitor si apele uzate din localitatile: Luta si 
826 locuitori, dintre care 832  

, Recea, Iasi, 
, Copacel, Harseni, 

locuitori), Ileni,  
450 locuitori), in total  
nexa 3.1 - Prognoza 


