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5 ANALIZA OPTIUNILOR

 

5.1 REZUMAT 

Aceasta sectiune a raportului cuprinde urm
sunt prezentate detalii pe tema la care se refer

� Metodologie si ipoteze 

 • Criterii pentru identificarea 

 • Definitia aglomerarilor pentru ap

 • Costuri unitare; 

 • Cerinte privind calitatea apei

 • Optiuni pe termen scurt

 • Gruparea localitatilor;

 • Costurile minime si solu

 • Evaluarea optiunilor de epurare

� Evaluarea optiunilor 

 • Cuprinde o lista a opt

 
• Aceasta sectiune a raportului trebuie extins

fezabilitate; 

� Optiunea propusa 
 

• Aceasta sectiune a raportului trebuie extins
fezabilitate 

Analiza optiunilor ar trebui s
eficient mod din punctul de vedere al 
dimensiune a aglomerarilor trebuie s
exemplu, este posibil sa se ating
aglomerarile de peste 2.000 

Master Planul ar trebui sa cuprind
(incluzand colectare, epurare 
evidentieze si sa se compare diferite alternative de dezvoltare tehnic
dar nu se limiteaza la, folosirea surselor de ap
potabila cat si pentru apa uzat

5.2 MEODOLOGIE SI IPOTEZE

5.2.1 Criterii de identificare

Pentru fiecare schema propus
fiecare proiect. Fiecare optiune va avea avantajele 
costurile sale, in vederea alegerii celei 

Metodologia si optiunile pentru analiza 
proiectului: 
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ANALIZA OPTIUNILOR 

iune a raportului cuprinde urmatoarele sub-sectiuni. La fiecare sub
sunt prezentate detalii pe tema la care se refera. 

Criterii pentru identificarea si evaluarea optiunilor; 

rilor pentru apa si ape uzate; 

e privind calitatea apei; 

iuni pe termen scurt; 

; 

i solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate

iunilor de epurare; 

tiunilor studiate; 

iune a raportului trebuie extinsa dupa finalizarea studiilor de 

iune a raportului trebuie extinsa dupa finalizarea studiilor de 

iunilor ar trebui sa explice cum sa se atinga obiectivele definite 
eficient mod din punctul de vedere al costurilor. Totodata, ar trebui sa evalueze care 

rilor trebuie sa fie inclusa pentru a atinge obiectivele d
se atinga rata medie de racordare la nivel de jude

rile de peste 2.000 de locuitori sunt luate in considerare).  

cuprinda doua componente: alimentarea cu apa
(incluzand colectare, epurare si evacuare). Pentru ambele componente ar trebui s

se compare diferite alternative de dezvoltare tehnica. Aceasta include, 
folosirea surselor de apa, procesele de tratare (ata

i pentru apa uzata), amplasamentul statiilor, planul retelelor, etc.

SI IPOTEZE 

Criterii de identificare si evaluare a optiunilor  

propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice care vor respecta 
iune va avea avantajele si dezavantajele sale, precum 

in vederea alegerii celei mai bune solutii. 

iunile pentru analiza acestora iau in calcul urmatoarele aspecte ale 

sistemelor de apă si apă uzată 
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iuni. La fiecare sub-sectiune 

iile suportabile pentru epurarea apelor uzate; 

zarea studiilor de 

finalizarea studiilor de 

obiectivele definite in cel mai 
evalueze care 

pentru a atinge obiectivele definite (de 
rata medie de racordare la nivel de judet daca numai 

a si apa uzata 
i evacuare). Pentru ambele componente ar trebui sa se 

. Aceasta include, 
at pentru apa 

etc. 

iuni tehnice care vor respecta 
i dezavantajele sale, precum si 

toarele aspecte ale 
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Tabelul 5 

ASPECTUL 
PROIECTULUI 

Cost 

Vor fi evaluate urm
optiunilor: 

• Costul ini

• Costuri de atenuare a riscurilor eco

• Cost

• Costuri pe durata ciclului de via

Risc ecologic 
Se va face 
va fi utilizat

Risc asupra sanatatii 
Vor fi evaluate riscurile asupra s
si pe durata func

Riscuri de 
implementare 

Vor fi evaluate riscurile de implementare 
in proiectare, c
acestea le pot avea asupra proiectului 

Respectarea 
standardelor U.E. si 

nationale. 

Cerintele de respectare a standardelor UE 
problem
recomandat

Se propune pregatirea unui format standard de 
pentru fiecare optiune posibil
transparenta pentru fiecare op

5.2.2 Definirea zonelor de alimentare

Definirea aglomerarii de popula
analiza optiunilor.  

Aglomerarea: Termenul „aglomerare
reprezinta „o zona in care popula
concentrate pentru ca apele uzate s
a apei uzate sau catre un punct de evacuare final

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epur
data de 16 ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare

Abordarea generala pentru definirea 
alimentarea cu apa si pentru

Densitatea populatiei si concentrarea activit
indicatori in a evalua daca solu
din punctul de vedere al costului.

Relatiile posibile dintre aglomer
urmatoarea figura: 
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Tabelul 5 – 1 Cerinte pentru analiza optiunilor. 

CERINTE PENTRU ANALIZA OPTIUNILOR 

Vor fi evaluate urmatoarele aspecte ca parte a matricei de analiz
iunilor:  

Costul initial de capital; 

Costuri de atenuare a riscurilor ecologice; 

Costuri de intretinere; 

Costuri pe durata ciclului de viata. 

Se va face o evaluare a impactului de mediu pentru fiecare op
va fi utilizata in evaluarea optiunilor. 

Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata construc
i pe durata functionarii si post-functionarii.  

Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce prives
n proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract si efectul pe care 
acestea le pot avea asupra proiectului si a altor proiecte aferente. 

ele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o 
problema - cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, atunci nu va fi 
recomandat spre finantare. 

tirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat 
iune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care s

pentru fiecare optiune. 

zonelor de alimentare cu apa si aglomerarilor pentru ap

rii de populatie conform Directivei UE 91/271 este esen

aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE
n care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de 

concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o stat
tre un punct de evacuare finala”. 

ii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din 
2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile

pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceea
ru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu. 

concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importan
solutiile centralizate sau descentralizate vor fi mai eficiente 

din punctul de vedere al costului. 

iile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate 

sistemelor de apă si apă uzată 
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toarele aspecte ca parte a matricei de analiza a 

o evaluare a impactului de mediu pentru fiecare optiune ce 

t pe durata constructiei, cat 

ste intarzierile 
i efectul pe care 

i a altor proiecte aferente.  

ionale vor reprezenta o 
, atunci nu va fi 

iunilor care va fi completat 
se realizeze o evaluare care sa fie 

ape uzate 

91/271 este esentiala pentru 

”, conform Directivei Apei Uzate a UE 91/271, 
ile economice sunt suficient de 

tie de epurare 

rii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din 
privind aglomerarile. 

rilor este aceeasi pentru 

ilor economice sunt cei mai importanti 
iile centralizate sau descentralizate vor fi mai eficiente 

iile de epurare urbane sunt prezentate in 
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Scenario a-2
[1:1]

Scenario a-1

[1:1]

Scenario a

[1:1]

Figura 5 – 1 Relatii posibile 

Scenarii privind apa uzata

Scenariul a 
Cazul simplu al unei aglomer
si o statie de epurare

Scenariul a-1 
O variatie a scenariului 
concentrate 

Scenariul a-2 
Reprezinta
administrative deservite de o sta

Scenariul b 

Reprezinta
situatie care poate fi determinat
nu va avea nici un efect 
cerinte pe care trebuie s
priveste colectarea sau epurarea 

Scenariul b-1 
Reprezinta
care are sisteme de colectare separate 
multe statii de epurare. 

Scenariul c 
Reprezinta
colectare separate, dar pot fi deservite de o singur
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Key

Scenario c
[n:1]

Scenario b
[1:n]

The boundary

of two

colelcting

systems

Scenario b-1

[1:n]

agglomeration

wastewater treatment plant

boundary of administrative

entities

not sufficiently

concentrated area

ii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane.

a 

Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare 
ie de epurare. 

ie a scenariului in care doua localitati sunt suficient de 
concentrate si deservite de o singura statie de epurare. 

a o singura aglomerare care cuprinde ca
administrative deservite de o statie de epurare. 

a o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, 
ie care poate fi determinata de factori geografici. Acest scenariu 

nu va avea nici un efect in reducerea sau cresterea num
e pe care trebuie sa le indeplineasca aglomerarea 
te colectarea sau epurarea  

a o singura aglomerare cu multiple granite administrative 
care are sisteme de colectare separate si care e deservit

ii de epurare.  

a aglomerari distincte si multiple care au sisteme de 
colectare separate, dar pot fi deservite de o singura statie de epurare. 

sistemelor de apă si apă uzată 
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wastewater treatment plant

boundary of administrative

concentrated area

 

. 

ri deservite de un sistem de colectare 

i sunt suficient de 

ateva zone 

ii de epurare, 
de factori geografici. Acest scenariu 

terea numarului de 
aglomerarea in ceea ce 

e administrative 
i care e deservita de mai 

i multiple care au sisteme de 
ie de epurare.  
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Relatiile posibile dintre aglomer
urmatoarea figura: 

Scenario a-2

[1:1]

Scenario a-1

[1:1]

Scenario a

[1:1]

Figura 5 – 2 Relatii posibile 

Scenarii privind alimentarea cu ap

Scenariul a 
Cazul simplu al unei 
tratare a apei potabile 

Scenariul a-1 
O varia
deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si 
o singura retea de distributie

Scenariul a-2 
Reprezint
administrative deservite de o o surs
potabile 

Scenariul b 
Reprezint
tratare a apei potabile 
fi determinat

Scenariul b-1 
Reprezint
care are surse, sta
distribu

Scenariul c 
Reprezint
distributie
tratare, fiecare zon
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iile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei urbane sunt prezentate 

Key

Scenario c

[n:1]

Scenario b

[1:n]

The boundary

of two

colelcting

systems

Scenario b-1

[1:n]

agglomeration

drinking water treatment

plant and storage

boundary of administrative

entities

not sufficiently

concentrated area

water source or sources

Trunk main or mains

ii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei urbane

Scenarii privind alimentarea cu apa 

Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o sta
tratare a apei potabile si o retea de distributie.  

O variatie in care doua localitati sunt suficient de concentrate 
deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si 
o singura retea de distributie. 

Reprezinta o singura zona care cuprinde ca
administrative deservite de o o sursa, o statie de tratare a apei 
potabile si o retea de distributie.  

Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, sta
tratare a apei potabile si retele de distributie, situatie care poat
fi determinata de factori geografici. 

Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, 
care are surse, statii de tratare a apei potabile s
distributie separate. 

Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de 
distributie separate, dar pot fi deservite de o sursa
tratare, fiecare zona avand propria retea de distributie.  

sistemelor de apă si apă uzată 
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iile de tratare a apei urbane sunt prezentate in 

drinking water treatment

boundary of administrative

water source or sources

 

iile de tratare a apei urbane. 

, o statie de 

i sunt suficient de concentrate si 
deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si 

ateva zone 
ie de tratare a apei 

surse, statii de 
ie care poate 

e administrative, 
si retele de 

i multiple care au sisteme de 
a, statie de 

ie.   
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Metodologia generala utilizat
cum urmeaza:  

� prin folosirea hartilor GIS se determin

� 
devierea unei zone - tampon (distan
uzata) pentru a forma grani

� 
folosind utilitatile GIS standard, se unesc 
crea o zona.   

� se marcheaza in baza de date GIS ora

� 
se verifica hartile GIS utiliz
posibila grupare de zone

� se realizeaza analiza op

5.2.2.1 Situatia existenta in ceea ce prive

In ultimii ani, in judetul Sibiu s
asigurarea alimentarii cu ap
intr-un numar de comune sau sate individuale mai mari.

5.2.2.2 Alimentare cu apa centralizat

In general, un sistem de alimentare cu ap
principale: 

- Sursele de apa bruta pot cuprinde urm

 ⋅ Surse de apa de suprafa

 ⋅ Apa subterana – pu

- Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urm
procese, in functie de calitatea apei brute:

 
⋅ 

Pre - clorinarea 
biologice; 

 
⋅ 

Aerarea – impreun
si a manganului; 

 ⋅ Coagularea – pentru floculare

 ⋅ Sedimentare – pentru separarea 

 ⋅ Filtrare – pentru indep

 ⋅ Dezinfectie – pentru 

- Statia sau statiile de pompare

- Linia sau liniile magistrale

- Bazin sau bazine de stocare

- Retea de distributie. 

Un sistem centralizat de alimentare cu ap
sursa de alimentare cu apa 
natura incat este eficienta alimentarea cu ap
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utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa

ilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane; 

tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu ap
) pentru a forma granitele dezvoltarii urbane; 

ile GIS standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a 

n baza de date GIS orasele din cadrul zonei; 

ile GIS utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice 
zone (clastere); 

analiza optiunilor. 

n ceea ce priveste alimentarea cu apa 

judetul Sibiu s-a realizat un volum considerabil de lucr
apa. In general, acestea s-au realizat in Judetul Sibiu

comune sau sate individuale mai mari. 

centralizata sau descentralizata 

n general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente 

pot cuprinde urmatoarele: 

de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare;

puturi, foraje, sisteme de drenare; 

Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urm
ie de calitatea apei brute: 

clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea orica

mpreuna cu pre - clorinarea pentru indepartarea fierului dizolvat 
 

pentru floculare; 

pentru separarea solidelor; 

ndepartarea floculantului antrenat; 

pentru distrugerea bacteriilor; 

iile de pompare; 

Linia sau liniile magistrale; 

Bazin sau bazine de stocare; 

centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exist
 suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de a

alimentarea cu apa dintr-o singura sursa. 

sistemelor de apă si apă uzată 
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zonelor de alimentare cu apa este dupa 

pentru alimentarea cu apa si apa 

tampon pentru a 

nd modelul digital de teren pentru a determina orice 

a realizat un volum considerabil de lucrari pentru 
udetul Sibiu dar si 

toarele elemente 

uri, izvoare; 

Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele 

arei cresteri 

rtarea fierului dizolvat 

de obicei acolo unde exista o 
rii sunt de asa 
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Un sistem descentralizat de alimentare cu ap
proximitatea altei dezvoltari este de a
economic sa se transporte apa potabil
a conductei magistrale sau a cerin

Prin urmare, pentru asigurarea aliment
conducte, una dintre optiuni ar fi s
dintr-o alimentare cu apa adiacent
rezerva.  

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat 

Furnizarea apei

necesara la

amplasament

Exista sistem de

a l ime nta re  c u

apa aproape de

locatie?

Nu

S e  p o a t e  m a r i

c a p a c i t a t e a

sistemului existent

f a r a  a  d e t e r i o r a

serviciile asigurate de

s i s t e m u l  d e

a limentare cu apa

existent?

P r e g a t i r e a

o p t i u n i l o r  d e

p r o i e c t a r e  s i

a n a l i z a

c o m p l e t a  a

costurilor pentru

dezvoltarea unei

noi surse de apa

Nu

Figura 5 – 3 Arborele decizional pentru o nou

5.2.2.3 Aglomerarile in ceea ce prive

Epurarea apei uzate in Judetul Sibiu
in regiune.  

5.2.2.4 Epurarea centralizat

Un sistem de apa uzata este compus 
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zat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia 
ri este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere 
apa potabila dinspre si adiacent din cauza lungimii prea mari 

magistrale sau a cerintelor de pompare de care ar fi nevoie 

Prin urmare, pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent de 
iuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu aprovizionat

adiacenta existenta, care poate avea sau nu capacitate de 

va fi urmat in toate cazurile de rezerve de apa noi

Furnizarea apei

necesara la

amplasament

Exista sistem de

a l im e n ta re  c u

apa aproape de

locatie?

Da

S i s t e m u l  d e

a l ime n ta re  c u

a p a  e x i s t e n t

a d i a c e n t  a r e

c a p a c i t a t e

disponibila?

Nu

S e  p o a t e  m a r i

c a p a c i t a t e a

sistemului existent

f a r a  a  d e t e r i o r a

serviciile asigurate de

s i s t e m u l  d e

a limentare cu apa

existent?

Da

P r e g a t i r e a

o p t i u n i l o r  d e

p r o i e c t a r e  s i

analiza completa

a  c o s t u r i l o r

pentru extinderea

s i s t e m ul u i  d e

a l im e n ta re  c u

apa existent

Da

P r e g a t i r e a

o p t i u n i l o r  d e

p r o i e c t a r e  s i

analiza completa

a  c o s t u r i l o r

pentru extinderea

si  dezvo l ta rea

s i s t e m ul u i  d e

a l ime n ta re  c u

apa existent

P r e g a t i r e a

o p t i u n i l o r  d e

p r o i e c t a r e  s i

analiza completa

a  c o s t u r i l o r

p e n t r u

dezvoltarea unei

noi surse

Pregatire optiune pentru o noua sursa

Pentru compararea costurilor

Compararea costurilor optiunilor

Compararea costurilor optiunilor

Arborele decizional pentru o noua alimentare cu apa. 

n ceea ce priveate apa uzata 

udetul Sibiu este mai putin dezvoltata decat aliment

Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate 

este compus in general din urmatoarele elemente:  

sistemelor de apă si apă uzată 
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va fi asigurat acolo unde topografia si 
t nu ar fi fezabil din punct de vedere 

i adiacent din cauza lungimii prea mari 

sistem existent de 
poate fi sau nu aprovizionat           

, care poate avea sau nu capacitate de 

noi. 

P r e g a t i r e a

o p t i u n i l o r  d e

p r o i e c t a r e  s i

analiza completa

a  c o s t u r i l o r

p e n t r u

dezvoltarea unei

noi surse

Compararea costurilor optiunilor

 

alimentarea cu apa 
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� Retea de canalizare 

 
• 

Combinata (apa uzata menajera
unitar) 

 
• 

Separata (o retea pentru canalizare 
divizor) 

� Statia de epurare a apei uzate

  • Pre - tratare 

    ▫ sortare 

  • Epurare primara 

    ▫ Sedimentare 

  • Epurare secundar

    ▫ Namol activ 

    ▫ Bazine aerate de suprafa

    ▫ Paturi de filtre (paturi de oxidare)

    ▫ Filtre biologice aerate

    ▫ Bioreactori cu membran

    ▫ Sedimentare secundar

    ▫ Contactori bilologici rotativi

  • Epurarea tertiara  

    ▫ Filtrare 

    ▫ Lagune 

    ▫ Puturi umede construite

    ▫ Indepartarea nutrien

    ▫ Indepartarea azotului

  • Dezinfectie   

    ▫ Dezinfectia apei uzate

    ▫ Dezinfectia na

  ⋅ Tratarea si evacuarea n

    ▫ Digestia anaerob

    ▫ Digestia aerob

    ▫ Descompunerea

    ▫ Evacuarea na

� Statie sau statii de pompare

� Canale magistrale 

� Deversor de apa pluviala
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apa uzata menajera si apa pluviala in aceeasi ret

ea pentru canalizare si una pentru apa pluvial

ia de epurare a apei uzate  

 

Epurare secundara   

Bazine aerate de suprafata 

Paturi de filtre (paturi de oxidare) 

Filtre biologice aerate 

Bioreactori cu membrana 

Sedimentare secundara 

Contactori bilologici rotativi 

   

uri umede construite 

rtarea nutrientilor 

rtarea azotului 

ia apei uzate 

amolului 

i evacuarea namolului 

Digestia anaeroba 

Digestia aeroba 

Descompunerea 

amolului 

ii de pompare 

a la sistemele combinate 

sistemelor de apă si apă uzată 
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tea) (Sistem 

pluviala) (Sistem 
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In Capitolul 7 al Master Planului
ei indica faptul ca se pot realiza economii la scar

Un sistem centralizat de ap
vecinatatea lucrarilor sunt de a
singura statie. 

Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia 
proximitatea altei dezvoltari este de a
economic sau potrivit din punct de vedere tehnic (durat
se evacueze debitele gravita
sistem descentralizat de canalizare 
dotate cu propriul sistem de canalizare.

Prin urmare, pentru asigurarea epur
existent, una dintre optiuni ar fi s
schema centralizata. Metoda de asigurare a epur
baza potentialului de transport al debitelor de canalizare, fie gravita
pompare, la un sistem de canalizare 

Abordarea va fi in general urm

� intocmirea unui deviz pentru realizarea unei sta
locatia aleasa; 

• pe baza costului de capital al sta
canalizare gravitational
si a conductei de refulare ce ar putea fi construite cu aceea

� utilizand lungimea conductei de refulare sau a canaliz
analizei terenului, determinarea distan
adiacent la care sa fie conectate.

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi va fi urmat arborele deci
mai jos. 

Figura 5 – 4 Arborele decizional pentru sistemele noi de 

No

(Option also

required for

Cost Comparison

Analysis)

P r e p a r e  D e s i g n

Options and detailed

Cos t Analys is   fo r

d e v e l o p i n g

d e c en t r a l i s e d   a

W a s t e w a t e r

Treatment Plant  and

network.

Cost Comparion

of Options
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Planului, costul pentru realizarea statiei de epurare s
se pot realiza economii la scara prin centralizarea epurarii apei uzate.

de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia 
sunt de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate la o 

de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia 
ri este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere 

economic sau potrivit din punct de vedere tehnic (durata mare de retentie 
se evacueze debitele gravitational sau sau prin pompare din celelalte localit

centralizat de canalizare va fi realizat in unele comune din regiune, care vor fi 
cu propriul sistem de canalizare. 

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fa
iuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat 

Metoda de asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizat
ialului de transport al debitelor de canalizare, fie gravitational, fie prin 

pompare, la un sistem de canalizare existent sau la un sistem de ape uzate propus.

n general urmatoarea: 

ntocmirea unui deviz pentru realizarea unei statii de epurare a apelor uzate pe 

pe baza costului de capital al statiei de epurare, determinarea lungimii
ionala care ar putea fi construita si costul statiei de pompare 

i a conductei de refulare ce ar putea fi construite cu aceeasi suma. 

nd lungimea conductei de refulare sau a canalizarii gravitationale, pe 
analizei terenului, determinarea distantei posibile de la locatie pana

fie conectate. 

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi va fi urmat arborele deci

Arborele decizional pentru sistemele noi de apa uzata. 

 

Wastewater

System Required

at a Location

I s  t h e r e  a n

E x i s t i n g

W a s t e w a t e r

System close to

t h e  L o c a t i o n

w h i c h  c o u l d

p r o v i d e

c e n t r a l i s e d

facilities.

Yes

D o e s  t h e

Adjacent Existing

W a s t e w a t e r

T r e a t m e n t

S y s t e m  h a v e

spare capacity

No Yes

P r e p a r e  D e s i g n

Options and detailed

Cost Analysis fo r the

work necessary to

connect the locality

to the central ised

system.

Cost Comparion

of Options

P r e p a r e  D e s i g n

Options and detailed

Cost Analysis  for  for

the work necessary

t o  a l l o w  f o r

e x p an s i on  o f  t he

W a s t e w a t e r

Treatment Plant  and

n e t w o r k  a n d  t o

connect the locality

to the central ised

system.

Cost Comparion

of Options

sistemelor de apă si apă uzată 
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si intretinerea 
rii apei uzate. 

de obicei acolo unde topografia si 
epurarea apei uzate la o 

de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si 
t nu ar fi fezabil din punct de vedere 

ie in canale) sa 
ional sau sau prin pompare din celelalte localitati. Un 

va fi realizat in unele comune din regiune, care vor fi 

ara un sistem 
poate fi sau nu dezvoltat intr-o 

rii apei uzate urbane va fi analizata pe 
ional, fie prin 

existent sau la un sistem de ape uzate propus. 

ii de epurare a apelor uzate pe 

lungimii retelei de  
iei de pompare 

.  

ionale, pe baza 
a la sistemul 

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi va fi urmat arborele decizional de 

P r e p a r e  D e s i g n

Options and detailed

Cost Analysis fo r the

work necessary to

connect the locality

to the central ised
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5.2.3 Costuri unitare  

Sectiunea 7.5 a acestui raport cuprinde devizele detaliate 
costurilor bugetate folosite pentru dezvoltarea modelelor de costuri. 

Pentru intocmirea optiunilor, stabilirea costurilor va avea la baz

Tabelul 5 – 2 Proiecte de alimentare cu apa 

Nr. 
crt. 

Descriere 

1 
Statie de tratare 
(Sursa de captare si 
statie de tratare) 

(-0.0022
popula

2 Statie de pompare 
0.0007
popula

3 Linie magistrala 

Diametrul teoretic (TD) = 1.456 
x popula

Diametrul efectiv (AD) = cel mai 
apropiat diametru disponibil de 
conduct
teoretic 

Costul conductei
(0.0017
45.999)

CS 
Total cost anual 
constructii civile 

Costuri construc
perioada de amortizare

4 
Statia de tratare 
(Sursa de captare si 
statia de tratare) 

(-0.0022 x 
popula

5 
Statia de pompare 
electrice/mecanice  

0.0007
popula

ME 
Total echipament 
mecanic si electric 

Costuri mecanice 
perioada de amortizare

TIC 
Total costuri de 

investitii 

6 
Costuri de operare si 
intretinere statie de 
tratare 

Manoper
capital/lun

Materiale 
costul de capital/lun

Energie 1,16% din costul de 
capital/lun

7 
Costuri de operare si 
intretinere statie de 
pompare 

0.0007
popula

OM 
Total costuri 

intretinere 

Costul 
instala

 
Total costuri 

anuale 
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iunea 7.5 a acestui raport cuprinde devizele detaliate si instrumentele de estimare a 
costurilor bugetate folosite pentru dezvoltarea modelelor de costuri.  

iunilor, stabilirea costurilor va avea la baza urmatoarele tabele:

Proiecte de alimentare cu apa – Formula costului pentru analiza optiunilor

Formula costului Parametri Descriere

COSTURI DE INVESTITII 

Costuri civile 

0.0022 x populatie
2
 + 40.08 x 

populatie + 86013 ) x 0.4 
Populatia 
aglomerarii 

Costul construc
civile –
40% din total.

0.0007 x populatie
2
 + 0.4554 x 

populatie + 77734 x 0.3 
Populatia 
aglomerarii 

Costul construc
civile pentru Sta
de Pompare 
din total

Diametrul teoretic (TD) = 1.456 
populatie 

0.5 

Diametrul efectiv (AD) = cel mai 
apropiat diametru disponibil de 
conducta fata de diametrul 
teoretic (TD)

 

Costul conductei = lungime x 
(0.0017 x AD 

2
 - 0.0321 x AD + 

45.999) 

Populatia 
aglomerarii 
si lungimea 

Costul conductei 
magistrale pe baza 
populat
si a lungimii 
conductei 
magistrale furnizate.

Costuri constructii civile / 
perioada de amortizare 

 
Perioada de 
amortizare 30 ani

0.0022 x populatie
2
 + 40.08 x 

populatie + 86013) x 0.6 
Populatia 
aglomerarii 

Costuri 
/mecanice estimate 
la 60% din total

0.0007 x populatie
2
 + 0.4554 x 

populatie + 77734 x 0.7 
Populatie - 

Costuri mecanice si electrice/ 
perioada de amortizare 

- 
Perioada de 
amortizare 15 ani

CS +ME  

Manopera 2,06% din costul de 
capital/luna 

Materiale intretinere 2,16 % din 
costul de capital/luna 

Energie 1,16% din costul de 
capital/luna 

Cost statie 
de tratare 

- 

0.0007 x populatie
2
 + 0.4554 x 

populatie + 77734 x 0.2 
- 

2 % din costul de 
capital 

Costul intretinerii anuale a 
instalatilor mecanice si 

electrice 
 

TIC + OM  

sistemelor de apă si apă uzată 
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i instrumentele de estimare a 

toarele tabele: 

pentru analiza optiunilor. 

Descriere 

Costul constructiilor 
– estimat la 

40% din total. 

Costul constructiilor 
civile pentru Statia 
de Pompare – 30% 
din total 

Costul conductei 
magistrale pe baza 

tiei deservite 
i a lungimii 

conductei 
magistrale furnizate. 

Perioada de 
amortizare 30 ani 

Costuri electrice 
/mecanice estimate 
la 60% din total 

Perioada de 
amortizare 15 ani 

 

2 % din costul de 
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Tabelul 5 – 3 Proiecte de canalizare 

 Descriere 

1 Statie de epurare  (2299.3

2 Statie de pompare 
0.0007
77734 x 0.3

3 Canal magistral 

0 > PE < 900         

900 

2300 

4500 

CS 
Total costuri civile 

anuale 

4 Statie de epurare (2299.3 x PE

5 
Statie de pompare 
electrice/mecanice  

0.0007
77734 x 0.7

ME 
Total echipament 
mecanic si electric 

Costuri mecanice 
electrice/perioada amortizare

TIC 
Total costuri de 

investitii 

6 

Costuri de operare si 
intretinere 
 
Statia de epurare 

Manopera 1.52
capital/lun

Materiale 
din costul de capital/lun

Energie 1.65% din costul de 
capital/lun

7 
Costuri de operare si 
intretinere 
Statia de pompare 

0.0007
77734 x 0.2

OM 
Total costuri de 

intretinere 

Cost anual de 
instala

 Total costuri anuale 

5.2.4 Cerinte privind calitatea apei

5.2.4.1 Standarde privind calitatea apei potabile

Tabelul 5 – 4 Parametrii de 

Nr. 
crt. 

Parametru 

1 Turbiditate 

2 pH 
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Proiecte de canalizare – Formula costului pentru Analiza optiunilor

Formula costului Parametri Descriere

COSTURI DE INVESTITII 

Costuri civile 

(2299.3 x PE
0.7146

) x 0.40 
Populatia 
echivalenta  
aglomerarii 

Costul construc
civile –
40% din total

0.0007 x PE
2
 + 0.4554 x PE + 

77734 x 0.3 

Populatia 
echivalenta 
aglomerarii 

Costul civil al sta
de pompare 
din total

0 > PE < 900         163.4 Euro/m 

900 ≥ PE < 2300   172.8 Euro/m 

2300 ≥ PE < 4500 213.8 Euro/m 

4500 ≥ PE < 6200 259.9 Euro/m 

Populatia 
aglomerarii 
si lungime 

Costul canalului 
magistral 
popula
si lungimea 
conductei 
magistrale realizate 

Costuri civile/perioada 
amortizare 

 
Perioada de 

amortizare 30 ani

(2299.3 x PE
0.7146

) x 0.60 
Populatia 
echivalenta 
aglomerarii 

Costuri 
electrice/mecanice 
– estimate la 60% 
din total 

0.0007 x PE
2
 + 0.4554 x PE + 

77734 x 0.7 
Populatie - 

Costuri mecanice si 
electrice/perioada amortizare 

- 
Perioada de 
amortizare 15 ani

CS +ME  

Manopera 1.52 % din costul de 
capital/luna 

Materiale si intretinere 3,05% 
din costul de capital/luna 

Energie 1.65% din costul de 
capital/luna 

Populatia 
echivalenta 
aglomerarii 

- 

0.0007 x PE
2
 + 0.4554 x PE + 

77734 x 0.2 
- 

2 % din 
capital

Cost anual de intretinere a 
instalatiilor electrice si 

mecanice 
 

TIC + OM  

e privind calitatea apei 

Standarde privind calitatea apei potabile 

Parametrii de calitate a apei testati in Judetul Sibiu. 

U.M. Limite admisibile Metoda de analiz

NTU ≤ 5 SR EN ISO 7027/2001

Unit PH ≥ 6.5 , ≤ 7.5 SR ISO 10523/97

sistemelor de apă si apă uzată 
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costului pentru Analiza optiunilor. 

Descriere 

Costul constructiilor 
– estimate la 
din total 

Costul civil al statiei 
de pompare – 30% 
din total 

Costul canalului 
magistral bazat pe 
populatia deservita 
i lungimea 

conductei 
magistrale realizate  

Perioada de 
amortizare 30 ani 

Costuri 
electrice/mecanice 

estimate la 60% 
din total  

Perioada de 
amortizare 15 ani 

 

% din costul de 
capital 

 

 

Metoda de analiza 

SR EN ISO 7027/2001 

SR ISO 10523/97 
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Nr. 
crt. 

Parametru 

3 Clor rezidual 

4 Clorit 

5 
Indice permanganat 
(oxidabilitate) 

6 Amoniac 

7 Nitriti 

8 Nitrati 

9 Duritate 

10 Conductivitate 

11 Numar de colonii la 37
o 
C 

12 Numar de colonii la 22
o 
C 

13 Total bacterii coliforme 

14 Total bacterii fecale 

15 Streptococi fecali 

5.2.4.2 Localitati cu probleme de calitate a apei
anterioare 

Este important sa fie identificate
apa si care este o problem
91/676/CEE, precum si stadiul actual al lucr

Problema nitratilor a fost deja eviden

Prin urmare, a fost dezvoltat
potentialelor probleme pe termen lung legate de azota
tabelul de mai jos: 

Tabelul 5 

Strategie 
Actiunea ce urmeaz

Operatorul R

Pe termen scurt 

Colectarea datelor istorice privind parametrii 
calitatii apei pentru a cunoa
concentratiilor substan

Colectarea datelor 
a apei din toate sistemele de alimentare cu ap
existente si 

Analiza si revizuirea monitoriz
a apei pentru a se asigura c
identificati sunt 

Colectare mostre de ap

Gauri de sond
instalarea de sonde pentru cal
stocare de date s
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U.M. Limite admisibile Metoda de analiz

mg/l 0.5 STAS 6364/78

mg/l 250 SR ISO 9297 2001

mg/l 5 SR EN ISO 8467 2001

mg/l 0.5 SR ISO 7150

mg/l 0.5 SR EN 26777 2002

mg/l 50 STAS 3048

O
G ≥ 5 ISO 6059/1984

µS/cm < 2500 SR EN 27888/97

nr/ml Nu prezinta anomalii SR EN ISO 6222/2004

nr/ml Nu prezinta anomalii SR EN ISO 6222/2004

nr/100 ml 0 STAS 3001/01

nr/100 ml 0 STAS 3001/01

nr/100 ml 0 STAS 3001/01

i cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor 

Este important sa fie identificate localitatile in care au fost detectati azotati 
este o problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 

i stadiul actual al lucrarilor aflate in curs de executie. 

a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de proiectare.

ata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fa
ialelor probleme pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentat

Tabelul 5 – 5 Calitatea apei – controlul azotatilor. 

iunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul Regional (ROC) 

Partea responsabil

Colectarea datelor istorice privind parametrii 
ii apei pentru a cunoaste tendinta 

iilor substantelor contaminante. 
Managementul activelor

Colectarea datelor legate de procesul de tratare 
a apei din toate sistemele de alimentare cu apa 

i in curs de constructie. 
Managementul activelor

i revizuirea monitorizarii calitatii actuale 
a apei pentru a se asigura ca parametrii 

i sunt colectati corect. 
Managementul calit

Colectare mostre de apa de la toate locatiile. Hidro - geologic

uri de sonda de investigare la toate locatiile si 
instalarea de sonde pentru calitatea apei cu 
stocare de date si capacitate de transmisie. 

Hidro - geologic

sistemelor de apă si apă uzată 
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Metoda de analiza 

STAS 6364/78 

9297 2001 

SR EN ISO 8467 2001 

SR ISO 7150-1 2001 

SR EN 26777 2002 

STAS 3048-1-77 

ISO 6059/1984 

27888/97 

SR EN ISO 6222/2004 

SR EN ISO 6222/2004 

STAS 3001/01 

STAS 3001/01 

STAS 3001/01 

cadrul studiilor 

i in rezerva de 
pentru a respecta Directiva 

 

ca unul dintre parametrii de proiectare. 

toarea strategie pe termen scurt pentru a face fata 
a cum este prezentata in 

Partea responsabila 

Managementul activelor 

Managementul activelor 

Managementul calitatii 

geologic 

geologic 
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Strategie 
Actiunea ce urmeaz

Operatorul R

Realizarea unui model hidro
freatice. 

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei 
de date care s
initiere si de ac
care nivelul 

Intocmirea unui plan de ac
fata situatiilor 
tinta. (publicitate, organizarea livr
imbuteliata la consumatorii supu

Realizarea unui program de rela
„urmarirea nitra

Identificarea loca
conceperea unor op
surse alternative,
risc scazut) pentru reducerea contamin
nitrati. 

Pe termen mediu 

Implementarea proiectelor de control ale nitra
pentru locat

Monitorizarea parametrilor de contaminare 
pentru identificarea loca
deveni locat

Identificarea posibilelor loca
conceperea unor op
surse alternative, importul de ap
risc scazut) pentru reducerea contamin
nitrati. 

Pe termen lung 

Implementarea proiectelor de control ale nitra
pentru loca
preventiva. 

Continuarea colect
contaminarii cu nitra
pentru apa brut

5.2.5 Optiuni pe termen scurt

Master Plan-ul, asa cum este prezentat 
ca instrument strategic decat ca un instrument de detaliu. 

Este probabil sa poata fi dezvoltate op
studiilor de fezabilitate pentru proiecte individuale.

5.2.6 Evaluarea optiunilor

5.2.6.1 Alimentare cu apa

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizat
determinata dupa cum urmeaz
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iunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul Regional (ROC) 

Partea responsabil

Realizarea unui model hidro - geologic al apei 
Hidro - geologic

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei 
de date care sa furnizeze parametrii tinta, de 

i de actiune pentru interventia in cazul in 
care nivelul azotului depaseste nivelul permis. 

Managementul activelor

ntocmirea unui plan de actiune pentru a face 
iilor in care azotatii depasesc nivelul-

(publicitate, organizarea livrarii de apa 
la consumatorii supusi riscului). 

Managementul 
activelor/Managementul 
calitatii/Hidro

Realizarea unui program de relatii publice pentru 
rirea nitratilor”. 

Management 

Identificarea locatiilor actuale cu risc si 
conceperea unor optiuni (procese de tratare, 
surse alternative, importul de apa din zone cu 

zut) pentru reducerea contaminarii cu 

Managementul 
activelor/Managementul 
calitatii/Hidro

Implementarea proiectelor de control ale nitratilor 
tiile cu riscuri. 

Management 
/Constructie

Monitorizarea parametrilor de contaminare 
pentru identificarea locatiilor care ar putea 

tii cu risc. 

Managementul activelor 
/Managementul calit
/Hidro - geologic

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” si 
conceperea unor optiuni (procese de tratare, 
surse alternative, importul de apa din zone cu 

zut) pentru reducerea contaminarii cu 

Managementul activelor 
/Managementul calit
/Hidro - geologic

lementarea proiectelor de control ale nitratilor 
pentru locatiile cu risc potential, ca masura 

 

Management de Proiect 
/Constructie

Continuarea colectarii si monitorizarii 
rii cu nitrati pentru a evalua riscul 

pentru apa bruta folosita in scopuri agricole. 

Managementul activelor 
/Managementul calit
/Hidro - geologic

iuni pe termen scurt  

a cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degrab
t ca un instrument de detaliu.  

fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada 
studiilor de fezabilitate pentru proiecte individuale. 

iunilor  

a centralizata sau descentralizata 

iunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizat
cum urmeaza: 

sistemelor de apă si apă uzată 

Capitol 5/ Pagina 15 

Partea responsabila 

geologic 

Managementul activelor 

gementul 
Managementul 

/Hidro - geologic 

Management  

Managementul 
Managementul 

Hidro - geologic 

Management de Proiect 
ie 

Managementul activelor 
Managementul calitatii 

geologic 

Managementul activelor 
Managementul calitatii 

geologic 

Management de Proiect 
Constructie 

Managementul activelor 
Managementul calitatii 

geologic 

n acest document, a fost dezvoltat mai degraba 

iuni pe termen scurt pe perioada intocmirii 

sau descentralizata este 
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Decentralsied Water Supply

Main

Settlement

Detaliile zonei de alimentare cu apa 

Tabelul 5 – 6 Detalii privind aglomer

Descriere

Localitatea principal

Localitatea 1

Localitatea 2

Localitatea 3

Optiunea 1 

Statie de tratare separata pentru fiecare localitate 

Optiunea 2 

O singura statie de tratare pentru localitatea cu 
8.000 m.  

Tabelul 5 – 7 Analiza de cost a alimentarii cu apa

Descriere 

Cost investitie 

Cost forta de munca 

Intretinere si reparatii 

Energie 

Total costuri anuale 

Total costuri lunare pe locuitor 

In acest caz, Optiunea 2 ar fi cea mai atractiv

Lungimea conductei magistrale 
principali in aceasta analiza
pentru Optiunea 2 peste cele pentru O
atractiva.  
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Centralsied WaterSupplyDecentralsied Water Supply

Main

Settlement

zonei de alimentare cu apa propuse sunt: 

Detalii privind aglomerarile pentru alimentarea cu apa. 

Descriere Populatie 

Localitatea principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

pentru fiecare localitate  

ie de tratare pentru localitatea cu o conducta magistrala de aproximativ 

Analiza de cost a alimentarii cu apa – Exemplu. 

U.M. Optiunea 1 Optiunea 2

€/an    

€/an    

€/an    

€/an    

    

€/luna/capita    

iunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare.

Lungimea conductei magistrale si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii 
a, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investi

iunea 2 peste cele pentru Optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 s

sistemelor de apă si apă uzată 
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Trunk Main

DWTP

 

de aproximativ 

Optiunea 2 

 

 

 

 

 

 

iune pentru implementare. 

iile de pompare sunt factorii 
t aceasta ar putea impinge costurile de investitii 

iunea 1 sa fie mai 
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5.2.6.2 Epurarea centralizat

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizat
determinate dupa cum urmeaz

Decentralsied Wastewater Treatment

Main

Settlement

Detaliile aglomerarea propus

Tabelul 5 –

Descriere

Localitatea principal

Localitatea 1

Localitatea 2

Localitatea 3

Optiunea 1 

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate 

Optiunea 2 

O singura statie de epurare pentru localitatea cu 
5.000 m.  

Tabelul 5 – 9 

Descriere 

Cost investitie 

Cost forta de munca 

Intretinere si reparatii 

Energie 

Total costuri anuale 

Total costuri lunare pe locuitor 

In acest caz, Optiunea 2 ar fi cea mai atractiv
rezultatul este destul de apropiat.
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centralizata si descentralizata a apei 

alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizat
cum urmeaza 

Centralsied Wastewater TreatmentDecentralsied Wastewater Treatment

Main

Settlement

Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele: 

– 8 Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata. 

Descriere Populatie 

Localitatea principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

pentru fiecare localitate  

ie de epurare pentru localitatea cu un colectorul magistral de 

9 Analiza de cost pentru apa uzata – Exemplu. 

U.M. Optiunea 1 Optiunea 2

€/an    

€/an    

€/an    

€/an    

    

€/luna/capita    

iunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare, dar 
rezultatul este destul de apropiat. 

sistemelor de apă si apă uzată 
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sau descentralizata sunt 

Centralsied Wastewater Treatment

Trunk Sewer

WwTP

 

colectorul magistral de aproximativ 

Optiunea 2 

 

 

 

 

 

 

iune pentru implementare, dar 
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Lungimea canalului magistral 
in aceasta analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investi
Optiunea 2 peste cele pentru O
atractiva. 

5.2.7 Costul minim si solu

Asigurarea costurilor minime 
toate comunitatile reprezinta
aglomerarile de populatie sub 2.000 L.E. 
cost. 

Tabelul de mai jos prezinta criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces 
de epurare a apelor uzate. 

Tabelul 5 – 10 Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o loca

Criterii 

Suprafata totala de teren  
Ce suprafa

Exist

Capacitate in caz de avarii 
ale sistemului sau 
intrerupere de curent 

Dac
sistemul de epurare? Cum ar afecta durata 
procesul? 

Care este capacitatea de stocare 
curent?

Performanta de epurare 
asteptata  

Ce nivel de tratare trebuie s
mediul receptor (apa freatic
afectate? 

Ce se 
cu nutrien
hormonii, pesticidele, a
produse de 

Utilizarea electricitatii  

Care este necesarul de energie pentru ob
dorite? 

Schimb
procesului de epurare?

Cerinte privind functionarea 
si intretinerea  

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura func
corespunz

Pentru service este necesar un tehnician calificat? 

Poate fi sistemul monitorizat de la distan
un s

Ce component

Vor fi disponibile piesele de schimb?

Costuri 
Eficien
sistemului?

Producerea de namol 

Na
management de la distan

Cine va presta acest serviciu 
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Lungimea canalului magistral si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali 
t aceasta ar putea impinge costurile de investi

iunea 2 peste cele pentru Optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 s

i solutia suportabila de epurare a apelor uzate 

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de apa uzata suportabil
a problema - cheie a Master Planului, in special

ie sub 2.000 L.E. alegerea unui sistem depinzand foarte mult de 

criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces 

Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o locat

Intrebari care trebuie puse 

Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?  

Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv? 

Daca s-ar produce o intrerupere de curent, cum ar fi afectat 
sistemul de epurare? Cum ar afecta durata intreruperii de curent 
procesul?  

Care este capacitatea de stocare in cazul unei intreruperi de 
curent? 

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura c
mediul receptor (apa freatica) si sanatatea umana
afectate?  

Ce se intampla cu materialele organice dizolvate si in suspensie, 
cu nutrientii, organismele patogene si non - patogene, metalele, 
hormonii, pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele 
produse de ingrijire personala? 

Care este necesarul de energie pentru obtinerea performen
dorite?  

Schimbarile de pe piata energiei vor afecta oportunitatea 
procesului de epurare? 

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura func
corespunzatoare?  

Pentru service este necesar un tehnician calificat?  

Poate fi sistemul monitorizat de la distanta, iar datele transferate la 
un sistem central de management?   

Ce componente se vor uza si vor trebui inlocuite?  

Vor fi disponibile piesele de schimb? 

Eficienta sistemului justifica costurile de capital si de instalare ale 
sistemului? 

amolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de 
management de la distanta? 

Cine va presta acest serviciu si cat va costa? 

sistemelor de apă si apă uzată 

Capitol 5/ Pagina 18 

iile de pompare sunt factorii principali 
t aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru 

iunea 1 sa fie mai 

  

suportabila pentru 
n special, pentru 

foarte mult de 

criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces 

tie. 

ntrerupere de curent, cum ar fi afectat 
ntreruperii de curent 

ntreruperi de 

sistemul pentru a asigura ca 
a nu vor fi 

n suspensie, 
patogene, metalele, 

ditivii alimentari, medicamentele si alte 

inerea performentei 

a energiei vor afecta oportunitatea 

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura functionarea 

, iar datele transferate la 

i de instalare ale 

produse ale sistemului vor avea nevoie de 
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5.2.8 Evaluarea optiunilor de epurare

5.2.8.1 Optiuni pentru procesul de epurare a de
populatii  < 2 000 L.E.

Numarul optiunilor disponibile pentru tratarea apei uzate 
de mare si cuprinzator. Toate sistemele prezint

Din tabelele incluse in Anexa C: “
pentru populatii < 2.000 L.E.
nevoie de energie electrica s
timp, ar reprezenta cel mai direct, simplu de 
asigurat pentru aglomerari foarte mici, cu 

5.2.8.2 Optiunile de epurare

In sectiunea 7 se face o analiz
epurare a apei uzate. Pe baza 
statii recomandate pentru implementarea viitoare sunt: SBR, canal de oxidare 
activ conventional in statie transportabil

Tabelul 5 – 11 Evaluarea recomandat

Ordinea de preferinta
recomandata 

1 

2 

3 

4 

5 

5.2.8.3 Optiuni de epurare 

Este recomandata folosirea 
pentru populatii ≤ 50 L.E. pentru urm

� cost rezonabil; 

� modular; 

� necesar de teren limitat;

� nu este afectat de vremea rece

� nu este afectat de precipita

� cost scazut de intretinere

5.2.8.4 Optiunile de epurare

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care s
concentreze pe calitatea dorit
internationala arata ca aceasta este cea mai bun
a programului. In fapt, aceasta 
ape uzate care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de 
locatii. Desi SBR este prima 
recomanda folosirea sistemului de tratare RBC cu absorb
pentru populatiile > 50 L.E. s
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iunilor de epurare 

procesul de epurare a deseurilor de canalizare
L.E. 

iunilor disponibile pentru tratarea apei uzate in comunitatile mici este destul 
tor. Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.  

n Anexa C: “Standardizarea procesului de epurare a 
L.E.” este clar ca optiunea privind fosa septica, care nu are 

si are potentialul de a nu necesita golire pe perioade lungi de 
timp, ar reprezenta cel mai direct, simplu de intretinut si eficient sistem care ar putea fi

ri foarte mici, cu in jur de 50 L.E. 

iunile de epurare recomandate pentru populatii ≥ 2 000, < 10 

iunea 7 se face o analiza comparativa intre un numar de optiuni de sta
epurare a apei uzate. Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de 

ii recomandate pentru implementarea viitoare sunt: SBR, canal de oxidare 
ie transportabila, in aceasta ordine. 

Evaluarea recomandata a optiunilor de tratare. 

a 
Tipul de sistem 

SBR  

Sant de oxidare  

Statie transportabila (namol activ conventional) 

RBC  

Laguna aerata 

 recomandate pentru populatii < 50 L.E. 

folosirea solutiilor individuale de epurare cu sisteme de absorb
pentru urmatoarele motive: 

; 

nu este afectat de vremea rece; 

nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umed

inere, daca se fac inspectii regulate. 

iunile de epurare recomandate pentru populatii ≥ 50 si< 2.000

se realizeze o matrice de alegere a procesului care s
concentreze pe calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea 

aceasta este cea mai buna optiune pentru implementarea rapid
n fapt, aceasta inseamna ca se alege un singur tip de statie de epu

care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de 
i SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si 
folosirea sistemului de tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele 

si < 2.000 L.E. din urmatoarele motive: 

sistemelor de apă si apă uzată 
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eurilor de canalizare pentru 

ile mici este destul 

Standardizarea procesului de epurare a apelor uzate 
, care nu are 

ialul de a nu necesita golire pe perioade lungi de 
i eficient sistem care ar putea fi 

000, < 10 000 L.E. 

iuni de statii de 
inere, tipurile de 

ii recomandate pentru implementarea viitoare sunt: SBR, canal de oxidare si namol 

ional)  

cu sisteme de absorbtie 

sau zona umeda; 

000 L.E. 

se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se 
ri. Cercetarea 

iune pentru implementarea rapida 
statie de epurare 

care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de 
i modularii, se 

l sau un pat de lamele 
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� costuri comparabile cu ale altor sisteme

� concentratiile de efluent ale 
sistemul RBC si nu exist
sistemul de baza; 

� modular; 

� necesar de teren limitat

� nu este afectat de vremea rece

� nu este afectat de precipita

� cost scazut de intretinere dac

5.2.8.5 Optiuni de epurarere

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care s
concentreze pe calitatea dorit
prezenta efluentului industrial sau comercial poate afecta alegerea procesului 
sistemului pentru producerea calit

5.3 EVALUAREA OPTIUNILOR

5.3.1 Proiecte noi pentru alimentarea cu ap

La acest stadiu al Master Planului
intrucat nu au fost finalizate studiile de fezabilitate individuale. Evaluarea op
cuprinde urmatoarele evalua

- Solutii centralizate/descentralizate pentru alimentarea cu ap

 • La sectiunea 5.2.6 s
grupare sau aglomerare poate costa mai mult 
capital, dar costul de 
proiectului . 

- Locatiile 

 • Toate locatiile statiilor de epurare 
accesul usor al vehiculelor de 
relevant mai ales i

- Optiunile tehnologice (lua
compararea costurilor pe durata de via
statii de epurare si statii de tratare a apei.

 • Pentru fiecare proiect poten
si intretinere.  

 • In Sectiunea 7 a prezentului raport s
cuprinse intre 2.000
uzate este procesul SBR.

 • In aceasta sectiune a raportului s
pentru populatii cuprinse 

 • In aceasta sectiune a raportului s
individuale de epurare

- Compararea celor mai semnificative op
operare si intretinere. 
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osturi comparabile cu ale altor sisteme; 

iile de efluent ale CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la 
i nu exista posibilitatea indepartarii azotului pana 

ecesar de teren limitat; 

u este afectat de vremea rece; 

u este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umed

inere daca se fac inspectii regulate. 

iuni de epurarere comandate pentru populatii > 2.000 L.E. 

se realizeze o matrice de alegere a procesului care s
concentreze pe calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, 

a efluentului industrial sau comercial poate afecta alegerea procesului 
sistemului pentru producerea calitatii necesare a efluentului. 

VALUAREA OPTIUNILOR 

Proiecte noi pentru alimentarea cu apa si epurarea apei uzate 

La acest stadiu al Master Planului nu este posibila o evaluare detaliata
t nu au fost finalizate studiile de fezabilitate individuale. Evaluarea op

ari: 

descentralizate pentru alimentarea cu apa si epurare 

iunea 5.2.6 s-a demonstrat ca un sistem centralizat pentru o anumit
grupare sau aglomerare poate costa mai mult in ceea ce priveste costul de 
capital, dar costul de intretinere poate fi redus mult pe durata de via

iile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie s
or al vehiculelor de intretinere, al vidanjelor. Acest lucru este 

in locatiile rurale.  

and in calcul costurile de investitii, operare si 
compararea costurilor pe durata de viata a diferitelor alternative de proces pentru 

ii de tratare a apei. 

Pentru fiecare proiect potential se va determina costul de investi

iunea 7 a prezentului raport s-a demonstrat ca pentru popula
000 L.E. si 10.000 L.E.. optiunea preferata de epurare a apei 

uzate este procesul SBR. 

iune a raportului s-a recomandat folosirea sistemelor RBC 
cuprinse intre 50 L.E. si 2.000 L.E. 

iune a raportului s-a recomandat folosirea 
individuale de epurare pentru populatii sub 50 L.E. 

Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investi

sistemelor de apă si apă uzată 
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teptate de la 
 la 70% din 

sau zona umeda; 

se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se 
n multe cazuri, 

a efluentului industrial sau comercial poate afecta alegerea procesului si 

a a optiunilor 
t nu au fost finalizate studiile de fezabilitate individuale. Evaluarea optiunilor va 

 

un sistem centralizat pentru o anumita 
te costul de 

inere poate fi redus mult pe durata de viata a 

iilor de tratare trebuie sa permita 
vidanjelor. Acest lucru este 

i intretinere); 
a a diferitelor alternative de proces pentru 

ial se va determina costul de investitie, operare 

pentru populatiile 
de epurare a apei 

sistemelor RBC 

a recomandat folosirea de solutii 

costurilor de investitii, de 
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 • Pentru fiecare optiune se va 
de investitii si cele de operare 

- Acolo unde este relevant, se va include 
semnificative si beneficiile economice 
justifica solutia cea mai pu

 • Se vor intocmi studii de impact pentru op
costurile de conformare. 

- Evaluarea optiunilor institu
sistem centralizat ar avea nevoie de 

 • Infiintarea unui Operator regional va realiza o economie de costuri 
comunitatii in cazul unei statii de epurare centralizate. 

5.3.2 Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu ap

5.3.2.1 Reguli orientative pentru

MMP a elaborat urmatorul ghid pentru prioritizarea proiectelor 
Fonduri de Coeziune: 

1. Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului)

2. Retea de apa uzata in aglomerarile mari (inta
de importanta extrema); 

3. Retele de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta 
extrema); 

4. Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate 
insuficienta); 

5. Capacitati de gospodarire a apelor pluviale, acolo unde este ne

Este clar ca reabilitarea sta
identificate, sunt proiecte care ar respecta regulile din ghid.

Reabilitarea retelelor de alimentare cu ap
fiind problemele generale privind deteriorarea conductelor 
zonele urbane in care exista 

In mod similar au fost identificate problemele 
infiltratii excesive in sisteme 
procesul de epurare. 

5.3.2.2 Materialele pentru

� Azbociment 

Ghidul privind calitatea apei potabile, primul Addendum la a treia edi
recomandarile din sectiunea 12.9 „Azbest” precizeaz

Azbestul este introdus in ap
azbest, precum si din efluen
azbociment din sistemul de distribu
azbociment este legata de agresivitatea apei furnizate. Unele date arat
la azbestul eliberat de apa de la robinet 

Azbesul este cunoscut ca fiind c
studiat, in studiile epidemiologice ale popula
concentratii mari de azbest, au existat pu
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iune se va intocmi o lista de costuri care va include costul 
i cele de operare si intretinere. 

Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a 
i beneficiile economice si costurile, in special cele de mediu pentru a 

ia cea mai putin costisitoare.  

ntocmi studii de impact pentru optiuni in care se vor include 
costurile de conformare.  

iunilor institutionale pentru diferite „optiuni tehnice” (de ex
sistem centralizat ar avea nevoie de infiintarea unei companii de apa regional

area unui Operator regional va realiza o economie de costuri 
n cazul unei statii de epurare centralizate.  

Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate

pentru proiecte 

torul ghid pentru prioritizarea proiectelor in cadrul Cererii de 

Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului)

de apa uzata in aglomerarile mari (intai extinderi, reabilitarea acolo unde este 
 

de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta 

Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate 

Capacitati de gospodarire a apelor pluviale, acolo unde este necesar. 

reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde au fost 
identificate, sunt proiecte care ar respecta regulile din ghid. 

elelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibil
lemele generale privind deteriorarea conductelor si scurgerilor excesive 

 retele de alimentare cu apa. 

n mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaz
 supraincarcand statiile de epurare si generand probleme 

pentru  conducte si necesarul de reabilitare 

Ghidul privind calitatea apei potabile, primul Addendum la a treia editie, volumul 1
iunea 12.9 „Azbest” precizeaza urmatoarele: 

n apa prin dizolvarea mineralelor si minereului care con
i din efluentii industriali, poluarea atmosferica si conductele de 

azbociment din sistemul de distributie. Exfolierea fibrelor de azbest din conductele de 
de agresivitatea apei furnizate. Unele date arata c

la azbestul eliberat de apa de la robinet in timpul dusului sau udarii este neglijabil

Azbesul este cunoscut ca fiind cancerigen pentru om, prin inhalare. Des
n studiile epidemiologice ale populatiilor cu alimentare de ap

ii mari de azbest, au existat putine dovezi convingatoare privind caracterul 

sistemelor de apă si apă uzată 
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de costuri care va include costul 

ia de costuri a optiunilor 
n special cele de mediu pentru a 

n care se vor include si 

iuni tehnice” (de exemplu, un 
regionala). 

area unui Operator regional va realiza o economie de costuri 

i epurarea apelor uzate 

n cadrul Cererii de 

Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului); 

, reabilitarea acolo unde este 

de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta 

Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate 

i a celor de tratare, acolo unde au fost 

mai sensibila, date 
i scurgerilor excesive in 

care cauzeaza 
nd probleme in 

ie, volumul 1, 

i minereului care contin 
i conductele de 

Exfolierea fibrelor de azbest din conductele de 
ca expunerea 

rii este neglijabila.  

si a fost bine 
iilor cu alimentare de apa continand 

toare privind caracterul 
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cancerigen al azbestului ingerat
animale, azbestul nu a ma
Prin urmare, nu exista dovezi consistente c
pentru sanatate si astfel s
valori minime a azbestului 

Este deci imperativa inlocuirea re
de sanatate, dar numai conductelor ca

Se considera ca retelele de azbociment au o via
Avarierea conductelor de azbociment are la baz
interna sau externa din cauza apei subterane agresive sau a apei care este transportat
sau avarieri mecanice. 

Deteriorarea conductelor de azbociment la expunerea prelungit
cauza dizolvarii varului si a altor compu
precum clorura si sulfatii, pot avea ca rezultat avarieri structurale ale conductelor de 
azbociment. De exemplu, Asocia
pentru tipul de conducte de azbociment care s
agresivitate a apei, asa cum este ref
Langelier. Conductele fabricate din azbociment, precum 
ar putea sa nu de comporte satisf
Ar putea fi necesara ajustarea unor parametri de calitate a apei, precum pH
alcalinitatea si/sau duritatea, pentru prevenirea coroziunii cimentului.

Fiind un produs din beton, azbocimentul are tendin
devine si mai casanta, ceea ce m
conductele de azbociment devin casante, sunt mai susceptibile de a suferi avarii atunci 
cand terenul din preajma lor este deranjat prin instal
drumului.  

� Conductele de fonta si ot

Si conductele de fonta si o
captusite sau neprotejate, sau atunci c
Din cauza vechimii ss protec
conductelor de fonta si ottl din re
de alimentare cu apa sau canalizare face ca pe termen lung s

� Conductele de beton 

La alimentarea cu apa, coroziunea conductelor de beton proiectate 
corespunzator nu reprezinta
uzuale care apar la utilizarea conductelo
ale articulatiilor din cauza mi
articulatiile initiale 

In sistemele de apa uzata coroziunea conductelor de beton poate fi o problem
unde se genereaza sulfuri hidrogenate fie datorit
sistemul de canalizare, fie efluen
cedeaza adesea din cauza instal
defectuoasa a materialelor. 

� Proiecte de reabilitare 

Proiectele de reabilitare identificate 
reabilitarea conductelor magistrale sau a colectoarelor magistrale de importan
care va permite extinderea re
fonta, otel si beton acolo unde este necesar.
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cancerigen al azbestului ingerat. In plus, in studiile extensive asupra speciilor de 
arit substantial incidenta tumorilor tractului gastro
dovezi consistente ca azbestul ingerat este periculos 

i astfel s-a concluzionat ca nu este necesara stabilirea unei 
valori minime a azbestului in apa potabila, bazata pe efectul asupra sa

nlocuirea retelei de conducte de azbociment (A/C) din motive ce 
tate, dar numai conductelor care nu mai pot fi reparate. 

de azbociment au o viata proiectata de pana la 50 de ani. 
Avarierea conductelor de azbociment are la baza unul sau doua motive: corodarea 

din cauza apei subterane agresive sau a apei care este transportat

Deteriorarea conductelor de azbociment la expunerea prelungita la apa agresiv
i a altor compusi solubili, fie atacului chimic prin ioni agresivi 

ii, pot avea ca rezultat avarieri structurale ale conductelor de 
azbociment. De exemplu, Asociatia Americana a Uzinelor de Apa a stabilit specifica
pentru tipul de conducte de azbociment care sa fie utilizate pentru diferite grade de 

a cum este reflectata in Indicele de „agresivitate” sau Indicele 
Langelier. Conductele fabricate din azbociment, precum si din aproape orice alt material, 

nu de comporte satisfacator in contactul cu apa cu grad inalt de agresivitate. 
ajustarea unor parametri de calitate a apei, precum pH

i/sau duritatea, pentru prevenirea coroziunii cimentului. 

Fiind un produs din beton, azbocimentul are tendinta de a-si mari puterea 
, ceea ce mareste posibilitatea unei avarii mecanice. C

conductele de azbociment devin casante, sunt mai susceptibile de a suferi avarii atunci 
nd terenul din preajma lor este deranjat prin instalarea altor utilitati sau reconstruc

tel 

i otel pot suferi coroziuni interne si externe c
ite sau neprotejate, sau atunci cand protectia externa si interna este deteriorat

protectiei realizate la conductele initiale, este necesar
l din retelele existente. Utilizarea fontei sau a otelului la re

sau canalizare face ca pe termen lung sa fie necesara

, coroziunea conductelor de beton proiectate 
a o problema majora, datorita grosimii peretilor. Problemele 

uzuale care apar la utilizarea conductelor sunt cele legate de defectiuni sau deterior
iilor din cauza miscarii pamantului sau a materialelor cu defecte utilizate la 

coroziunea conductelor de beton poate fi o problem
sulfuri hidrogenate fie datorita timpului indelungat de reten

sistemul de canalizare, fie efluentilor industriali. In plus, articulatiile conductelor de beton 
adesea din cauza instalarii defectuoase, miscarii pamantului sau alegerea 

 

Proiectele de reabilitare identificate in cadrul optiunilor se vor concentra, prin urmare, pe 
reabilitarea conductelor magistrale sau a colectoarelor magistrale de importan

va permite extinderea retelei si a materialelor de conducta, precum azbociment, 
i beton acolo unde este necesar. 

sistemelor de apă si apă uzată 
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n studiile extensive asupra speciilor de 
a tumorilor tractului gastro-intestinal. 

azbestul ingerat este periculos 
stabilirea unei 

anatatii. 

elei de conducte de azbociment (A/C) din motive ce tin 

la 50 de ani. 
motive: corodarea 

din cauza apei subterane agresive sau a apei care este transportata, 

la apa agresiva, fie din 
rin ioni agresivi 

ii, pot avea ca rezultat avarieri structurale ale conductelor de 
a stabilit specificatii 

ntru diferite grade de 
n Indicele de „agresivitate” sau Indicele 

i din aproape orice alt material, 
nalt de agresivitate. 

ajustarea unor parametri de calitate a apei, precum pH-ul, 

ri puterea in timp, dar 
te posibilitatea unei avarii mecanice. Cand 

conductele de azbociment devin casante, sunt mai susceptibile de a suferi avarii atunci 
i sau reconstructia 

i externe cand nu sunt 
este deteriorata. 

iale, este necesara reabilitarea 
elului la retelele 

a reabilitarea.  

, coroziunea conductelor de beton proiectate si fabricate 
ilor. Problemele 

iuni sau deteriorari 
ntului sau a materialelor cu defecte utilizate la 

coroziunea conductelor de beton poate fi o problema acolo 
ndelungat de retentie in 
iile conductelor de beton 

ui sau alegerea 

iunilor se vor concentra, prin urmare, pe 
reabilitarea conductelor magistrale sau a colectoarelor magistrale de importanta majora, 

, precum azbociment, 


