
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Master Planului actualizat 

pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 

2021-2050, elaborat în cadrul proiectului “Proiect regional de dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” 

 

 

          având în vedere referatul de aprobare nr. 14168/06.06.2022 al Direcției 

Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare 

Instituţii Subordonate, adresa nr. 5592/25.02.2022 emisă de S.C. Compania de 

Apă OLTENIA S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

13777/31.05.2022, raportul Serviciului juridic nr. 14570/09.06.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

 având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

345/2015, 

în baza art.3 lit. y), art.11 alin. (2) și art.12 alin.(1) lit. a) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

în baza art.8 alin.(1) și alin.(3) lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), art.182 alin.(1) și ale art.196 

alin.(1) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se  aprobă Master Planul actualizat pentru alimentarea cu apă și 

evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021-2050, elaborat în cadrul proiectului 

“Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dolj, în perioada 2014-2020”, anexă la prezenta hotărâre.  

 



Art. 2 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și S.C. 

Compania de Apă OLTENIA S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Compania de Apă OLTENIA 

S.A. 

 

 

  

 

Nr. _____      Adoptată la data de _______ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                               SECRETAR GENERAL  

    AL JUDEȚULUI,   

                                                                                    

DORIN-COSMIN VASILE                      CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare și Monitorizare  

Instituții Subordonate 

Nr. 14168/06.06.2022 

PREȘEDINTE, 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

     

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat  

pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021-2050, 

elaborat în cadrul proiectului “Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de    

apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” 

 

 

 

    Prin adresa nr. 5592/25.02.2022, S.C. Compania de Apa OLTENIA S.A. ne-a 

comunicat aspectul că actualizarea Master Planului a fost finalizată împreună cu 

prezentarea proiectului actualizat al acestuia și a solicitat supunerea spre aprobare a 

plenului Consiliului Județean Dolj. 

          Documentul pornește de la Master Planul pentru alimentarea cu apă și evacuarea 

apelor uzate în județul Dolj pentru perioada 2014-2043, realizat în cadrul Proiectului 

operațional sectorial de mediu (anul 2014, finanțat de Banca Mondială), si este revizuit 

din prisma viziunii și a condițiilor Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă 

(PODD), prezentând în final un plan adaptat pe termen mediu și lung, respectiv pentru 

orizontul de timp 2021 – 2050. 

         Scopul documentului este de a stabili o strategie și un plan operațional de 

dezvoltare pe termen mediu și lung în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare pe o perioadă de 30 de ani în județul Dolj, adaptate la cerințele Programului 

Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD). De asemenea, vizează  stabilirea unei 

strategii și a unui plan pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea unor servicii 

eficiente și la prețuri competitive de alimentare cu apă și canalizare în județul Dolj, 

pentru perioada 2021-2050. 

          Obiectivul specific al contractului este actualizarea programului de investiții în 

sectorul de apă-apă uzată prin revizuirea Master Planului privind alimentarea cu apă şi 

evacuarea apelor uzate în judeţul Dolj, proiect finantat prin POIM 2014-2020 - axa 
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prioritară 3, Master Planul actualizat reprezentând strategia de dezvoltare pentru județul 

Dolj în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare care acoperă un orizont 

de timp îndelungat. 

        Judeţul Dolj beneficiază de asistenţă tehnică pentru pregătirea unei aplicaţii de 

finanţare în vederea modernizării şi extinderii sistemelor de apă şi apă uzată din 

aglomerările urbane, dar și din întreg teritoriul județului. 

Primul pas în pregătirea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă 

uzată este stabilirea unui program de investiţii pe termen lung, luând în calcul aspectele 

legate de capacitatea de suportabilitate a populaţiei.  

         Master Planul reprezintă documentul strategic ce stă la baza planificării 

investițiilor în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate în 

județul Dolj, pentru perioada 2021-2050. 

          Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 345/2015, s-a aprobat Master Planul 

privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj (pentru orizontul de 

timp 2014-2044), în forma actualizată la acea dată. Una dintre activitățile contractului 

de servicii nr. CS 1/27.05.2020 - ,,Asistență tehnică pentru Managementul proiectului 

1” constă în actualizarea acestui Master Plan, motiv pentru care am formulat prezentul 

proiect de hotărâre.  

        Conform dispozițiilor art. 3 lit. y)  din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, „Master planul județean/zonal este aprobat de consiliul județean/consiliile 

județene/Consiliul General al Municipiului București, după caz”. 

 Conform art. 8 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, ,,alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă 

exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte 

crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de 

utilităţi publice.” și alin. ,, (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în 

sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice 

locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă 

hotărâri în legătură cu: 

    a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice 

existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu 

consultarea operatorilor.” 

            Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Master Planului actualizat pentru alimentarea cu apă și evacuarea 

apelor uzate în județul Dolj 2021-2050, elaborate în cadrul proiectului “Proiect regional 

de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-

2020”. 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

        Larisa  RĂDUCAN         
                            Întocmit,  

                                                                                                    

                                                                                                   Consilier Cristina Păduraru  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                     VIZAT 

 Nr.14570/09.06.2022                             DIRECTOR EXECUTIV 

  Adriana - Cristina Vărgatu      

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  aprobarea Master Planului actualizat 

pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021-2050, 

elaborat în cadrul proiectului  ,, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020,, 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre aprobarea Master Planului 

actualizat pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021-

2050, elaborat în cadrul proiectului  ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020,, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile 

interne, în vederea implementării proiectului  ,, Extinderea și Modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova,,. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.345/2015; 

-art.3 lit. y), art.11 alin.(2) și art.12 alin.(1) lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.8 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



-art. 173 alin. (1) lit. b) și d), art.182 alin.(1)  și ale art. 196 alin.(1) lit. a), din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

          

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Mioara -Veronica Manea 
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0. INTRODUCERE 

Acest Master Plan reprezinta documentul strategic ce sta la baza planificarii investitiilor in sectorul 
serviciilor de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj, pentru perioada 2021-2050.  

Scopul documentului este de a stabili o strategie si un plan operational de dezvoltare pe termen mediu 
si lung in sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe o perioadă de 30 de ani in judetul 
Dolj, adaptate la cerintele Programului Operational de Dezvoltare Durabila (PODD). 

Obiectivul general il reprezenta asigurarea conformarii localitatilor din judetul Dolj la obligatiile 
asumate prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană, respectiv Directiva Consiliului 
98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, si Directiva Consiliului 91/271/CEE 
referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Documentul vizeaza astfel stabilirea unei strategii si a unui plan pe termen mediu si lung pentru 
dezvoltarea unor servicii eficiente si la preturi competitive de alimentare cu apa si canalizare in judetul 
Dolj, pentru perioada 2021-2050.  

Obiectivul Master Planului este astfel de a furniza o strategie județeana pentru dezvoltarea 
sectorului de apa si apa uzata in vederea conformării cu țintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de 
Aderare semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfârșitul anului 2023, precum si 
un program de investiții pe termen lung care sa permită sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui 
mai eficient serviciu pentru clienți.  

 

Metodologie 

Documentul porneste de la Master Planul pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în 
județul Dolj pentru perioada 2014-2043 realizat în cadrul Proiectului operațional sectorial de mediu 
(anul 2014, finanțat de catre Banca Mondială), si este revizuit din prisma viziunii si a conditiilor 
Programului Operational de Dezvoltare Durabila (PODD), prezentand in final un plan adaptat pe termen 
mediu si lung, respectiv pentru orizontul de timp 2021 – 2050. 

Intenția acestui Master Plan este de a realiza pe cât este posibil o „punte de legătură” între situația 
existentă și situația necesară de conformare stabilita prin Tratatul de Aderare al României. 

Strategia de dezvoltare revizuita pornește în mod necesar de la situația existentă la momentul realizării 
prezentei documentatii, fiind evaluate atat aspectele tehnice cat și cele de mediu, dar și stadiul 
planurilor și proiectelor existente la nivel local.  

Ipotezele luate in calcul pentru elaborarea prezentului Master Plan, sunt urmatoarele : 

 Principala cerinta este ca Romania sa fie capabila sa-si îndeplinească obligațiile legale sub 
incidenta Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investițiile propuse vor contribui la 
conformarea cu acest Tratat de Aderare, in concordanta cu Directivele menționate mai sus. 

 Programele de investiții prioritare țintesc o selecție a nevoilor de investiții ce îndeplinesc cele 
mai critice termene limita ce reies din aceste obligații. Procesul de selecție a acordat prioritate 
acelor proiecte ce au șanse de a fi implementate cu succes respectând termenele limita, cu 
scopul de a permite o cat mai eficienta si rapida absorbție a fondurilor. 

Prioritizarea investițiilor tine cont de clusterele si aglomerările definite in primele perioade de 
programare unde au fost finanțate sisteme integrate de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv stații 
de epurare regionale ce vor fi construite astfel încât sa aibă capacitate de preluare a debitelor provenite 
din rețelele localităților ce sunt incluse in clusterele inițiale dar nu sunt finanțate in proiectele 
„Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în județul Dolj” (finanțare prin programul 
POS Mediu) si „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Dolj, in 
perioada 2014-2020” (finanțare prin programul POIM), precum si definiția Băncii Mondiale privind 
formarea aglomerărilor. 
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1. SITUATIA EXISTENTA SI DEFICIENTELE IDENTIFICATE 

1.1. Situatia existenta 

Pentru a determina situatia existenta la nivelul județului Dolj, intr-o prima etapa s-a recurs la culegerea 
de date necesare din surse oficiale - precum Institutul National de Statistica (cu sucursalele lui la nivel 
regional si județean), Direcții locale ale Administrației Naționale „Apele Romane”, sau Agenția pentru 
Protecția Mediului Dolj. Aceste informatii au fost completate cu datele colectate in timpul vizitelor in 
teren (efectuate in perioada de elaborare a documentatiei) cat si prin intermediul chestionarelor 
transmise si completate de către Autoritățile Locale si Operatorul Regional al sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare (S.C. Compania de Apa Oltenia S.A). S-a acordat astfel o importanta deosebita 
acestor informații, deoarece acestea au stat la baza previziunilor care fundamentează stabilirea 
investițiilor pe termen lung.  

Situat in extremitatea sud-vestica a României, județul Dolj acopera o suprafata de 7.414 kmp, 
ocupand astfel locul 7 la nivel de intindere pe teritoriul national. Județele vecine sunt: județul Olt la Est, 
județul Mehedinți la Vest, Gorj la Nord si Vâlcea (Nord-Est). Exista o singura granița naturala in partea 
sudica, reprezentarea de cursul Dunării, care constituie granița tarii cu Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere administrativ, județul Dolj este format din 3 municipii (Craiova, Băilești, Calafat), 
4 orașe (Bechet, Dăbuleni, Filiași, Segarcea), si 104 comune si 376 sate componente. 

Județul Dolj are o densitate a populației peste media naționala, cu un grad de urbanizare de 52,5% 
(conform datelor statistice la 1 iulie 2020). 

Relieful sau este predominat de câmpie (88%) mărginită de dealuri in zona nordica. Acestea împreuna 
cu poziția sud-vestica a județului conduc la manifestarea unor influente mediteraneene asupra climei 
temperate caracteristice acestei regiuni. 

Sunt prezente numeroase suprafețe agricole, la nivelul anului 2020 estimate la 585,135 ha, dintre care: 
suprafete arabile 83,4%, pășuni 11,8%, fânețe si pajiști naturale 0,5%, vii 2,88%, iar livezi 1,26%. 

Resursele din subsolul județului Dolj cuprind zăcăminte de țiței (Melinești, Brădești, Almăj, Simnicu de 
Sus, Ghercești, Pielești, Coșoveni, Malu Mare, Cârcea), gaze naturale (Ișalnița, Ghercești, Simnicu de 
Sus, Pielești si Coșoveni), roci de construcție precum argile, luturi argiloase, balast (aria localităților 
Calafat, Filiași, Barca, Cernele, Lipovu, Ișalnița).  

Clima este una de tip temperat, dar poziția si caracterul de depresiune al terenului determina un climat 
mai cald decât in partea centrala si nordica a tarii si un continentalism mai moderat decât in jumătatea 
sa estica. Din punct de vedere pluviometric, Doljul se caracterizează prin cantități anuale de 
precipitații relativ mici. 



 MASTER PLAN JUDETEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor în cadrul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

5 

Suprafața județului Dolj este inclusa aproape integral in bazinul hidrografic Jiu, suprafața 
complementara aparținând bazinului hidrografic Olt.  In general, starea resurselor de apa din județul 
Dolj este variata. Deși calitatea apelor curgătoare este buna in mare parte, totuși faptul ca debitele 
cursurilor de apa sunt scăzute (cu excepția Jiului si Dunării) determina folosirea frecventa a surselor 
subterane de apa ca unica sursa de apa potabila. Sursele subterane de apa prezintă depășiri ale 
concentrațiilor maxime admise la indicatori precum: NH4+, Na+, Fe2+3+, Mn2+, N02-, N03-, duritate 
totala. 

1.2. EVALUAREA SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI 

Populaţia în judeţul Dolj număra 619.549 locuitori în anul 2020 si a scăzut cu o medie anuală de 0,78% 
începând din anul 2013. Populaţia în judeţul Dolj prezintă o tendinţă de îmbătrânire. In anul 2017 totalul 
populaţiei, procentul celor intre 0 şi 14 ani a fost de 14,00%, populaţia între 15 şi 64 ani a fost de 
68,38%, iar populaţia peste 65 ani a fost de 17,62%.  

PIB-ul aferent judeţului Dolj a avut o tendinta crescatoare in perioada 2013-2018, reprezentand 
aproximativ 32% din PIB-ul Regiunii Sud-Vest Oltenia. În perioada de referinta, rata creşterii PIB în 
judeţul Dolj a fost pozitiva in fiecare an de la 5,9% in anul 2014 la 14,2% in 2018. 

Dupa valoarea veniturilor bănești inregistrate la nivel regional in perioada 2019 – 2020, Regiunea Sud-
Vest Oltenia se situeaza pe locul 7 din cele 8 regiuni ale Romaniei. Totusi tendinţele de la nivel naţional 
se regăsesc şi în cifrele corespunzătoare regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Rata şomajului este semnificativ mai mare la nivelul judeţului Dolj (8,8% in 2017) decât la nivel 
naţional (3,3% in 2017). 

Numărul mediu de angajaţi a crescut constant – pornind de la 115.293 angajaţi în anul 2013 şi 
ajungând la 124.443 persoane în anul 2017. Per total a fost inregistrata o crestere 8%. 

 

1.3. Infrastructura de alimentare cu apa 

In prezent, pentru alimentarea cu apa in județul Dolj se utilizeaza mai multe sisteme de alimentare cu 
apa, după cum urmează: 

o 1 sistem regional (alimentat din sursa de suprafața - izvoare Isvarna) 
o 1 sistem sub-regional, Craiova (parte a sistemului regional Isvarna, cu multiple surse de 

alimentare de suprafața si subterane) 
o 3 sisteme zonale (unul alimentat din apa de suprafața si 2 din surse subterane) 
o 70 sisteme locale (alimentate din surse subterane) 
o 21 sisteme locale (in curs de realizare/dare in exploatare, alimentate din surse subterane) 
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1.4. Infrastructura de canalizare 

In urma analizei infrastructurii de canalizare din județul Dolj se constata ca exista următoarele: 

o 16 aglomerări deservite de stații de epurare proprie: 
o 21 aglomerări si 4 sate grupate in 7 clustere: 
o 24 sate cu <2.000 PE cu sisteme individuale de colectare si tratare a apei uzate menajere: 
o 49 de sate cu <2.000 PE grupate in 16 clustere 

 

1.5. Deficiente identificate 

In privința poluării emisarilor, s-a constatat ca parte din apele reziduale descărcate in emisari sunt 
insuficient epurate ca rezultat al lipsei parțiale ale facilitaților de epurare sau funcționarii 
necorespunzătoare a câtorva din cele existente. Astfel, pe tot cuprinsul județului Dolj sunt date in 
exploatare 46 stații de epurare; dintre acestea, 6 au fost declarate ca nefuncționale datorita numărului 
mic de racorduri (imposibilitatea de a amorsa stațiile). Totodată, sunt in curs de execuție/dare in 
exploatare 21 de stații de epurare. 

In ceea ce privește conformarea, la nivelul județului Dolj, din cele 45 de aglomerări > 2.000 PE 
(conform definițiilor directivelor europene), numai 38 sunt conformate sau au investiții in derulare.  

Exista cazuri in care apa preluata din puțuri de adâncime, distribuita prin sistemele centralizate 
înregistrează neconformități, întâlnite in zonele de est – sud/est si vest, sud-vest a județului, de 
exemplu in orașele Dăbuleni si Segarcea si satele Amărăștii de Jos, Celaru, Cetate, Leu, Moțatei, Rast si 
Teasc, unde sunt problemele cauzate de nitriți si nitrați. 

Până în prezent, județul Dolj nu a formulat propriile sale ținte regionale cu privire la infrastructura de 
alimentare cu apă și canalizare. Din acest motiv, au fost adoptate obiectivele naționale. 

Ratele de conectare curente sunt destul de scăzute: 65% în sectorul alimentare cu apă și 46% în cel al 
canalizării la nivelul județului; de aceea, vor fi necesare investiții majore pentru creșterea ratei de 
conectare într-un timp relativ scurt (perioada 2021-2027). Creșterea dramatică a ratei de conectare va 
reprezenta un efort major atât pentru consumatori, cât și pentru operator; de aceea, se recomandă o 
abordare moderată, care să permită și încorporarea investițiilor în derulare, finanțate din alte fonduri. 

La nivel judetean exista o serie de zone protejate care creaza anumite constrângeri pentru 
infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. O problemă deosebită o reprezintă, în acest context, 
evacuarea apei epurate, din prisma calitatii efluentului la deversarea in emisarii existenti.         

 
 

2. PREVIZIUNI 

2.1. Obiective nationale si judetene 

Prin Tratatul de Aderare si Panurile de Implementare, România s-a angajat să îmbunătățească 
standardele de calitate în ceea ce privește sectorul de apă potabilă/apă uzată la nivel national. Capitolul 
4.2 al Master Planului cuprinde un rezumat al obiectivelor naționale. 

În acest context, obiectivele la nivel județean trebuie să urmeze îndeaproape obiectivele naționale. 
Condițiile locale și regionale pentru implementarea acestor obiective pot diferi insa de la o regiune la 
alta și de la un județ la altul. Județului Dolj se angajează să adopte în întregime obiectivele naționale. 

Având în vedere faptul ca au fost necesare investiții mari pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus 
menționate, s-a acordat o extindere a perioadei de tranziție. Astfel ca, in sectorul alimentării cu apă, 
perioada de tranziție s-a extins până în 2015, în timp ce anul 2020 a reprezentat sfârșitul perioadei de 
tranziție pentru sectorul colectării și tratării apei uzate. 

În data de 1 februarie 2018, a fost propusă de către Comisia Europeană o nouă Directivă privind 
îmbunătățirea calității apei potabile. Directiva are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii 
esențiale de calitate, inclusiv în ce privește alimentarea cu apă, constituind astfel răspunsul la prima 
inițiativă cetățenească europeană încununată de succes „Right2Water”. 
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Pentru a evita suprasolicitarea capacităților implicate în ciclul proiectului (finanțare, administrare și 
contractare), se recomanda fructificarea la maxim a urmatorului exercitiu financiar, ținând cont de 
următoarele aspecte: 

 considerații privind îmbunătățirea nivelului serviciilor; 

 criterii de eficiență a costurilor; 

 preferințe politice. 

În prezent, producția de apă tratată este deosebit de ridicată, în special din două motive: 

1) Nivelul consumului de apă casnic și non-casnic, și 

2) Pierderi de apă ridicate. 

Cea din urma componenta a balanței de apă se așteaptă să scadă în viitor. 

În ceea ce privește colectarea și epurarea apei uzate, se au în vedere următoarele obiective: 

 Respectarea prevederilor standardelor EU UWWTD pentru efluentul de apă uzată descărcat; 

 Reducerea poluării râurilor, lacurilor și acviferelor prin aplicarea unei epurări eficiente și prin 
stabilizarea nămolului înainte de depozitare; 

 Reducerea riscului de inundații prin înlocuirea componentelor de canalizare cu defecte 
constructive sau sub-dimensionate hidraulic; 

 Implementarea unui sistem de canalizare pentru locuitorii ariilor dense, care în prezent 
utilizează fose septice. În acest fel se vor diminua și riscurile asociate. 

Abordarea problematicii referitoare la sectorul colectării și tratării apei uzate este guvernată de 
termenele limită până la care standardele referitoare la efluenți trebuie să fie îndeplinite. Funcție de 
numărul și tipul racordurilor, standardele unei epurări îmbunătățite vor fi realizate relativ târziu.  

Acest lucru este absolut necesar deoarece concentrația apei uzate colectate este atât de scăzută încât o 
epurare eficientă devine foarte greu de realizat. În consecință, timpul avut la dispoziție de Operatorul 
regional pentru îndeplinirea standardelor privind efluentul trebuie utilizat pentru: 

1) reducerea eficientă a infiltrațiilor; 

2) dezvoltarea expertizei necesara unei bune operări a stației de epurare, și 

3) eliminarea oricărui risc de contaminare de la clienții non-rezidențiali. 

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în primul rând și apoi a celor de epurare a apelor uzate 
sunt în conformitate cu obiectivele Operatorului Regional (OR). Procesul de regionalizare al 
serviciilor, care are ca efect crearea de Operatori Regionali, constă în concentrarea exploatării serviciilor 
furnizate unui grup de municipalități dintr-o anumită arie geografică definită funcție de un bazin 
hidrografic și/sau de granițele administrative (municipalitate, județ). Regionalizarea serviciilor are ca 
scop diminuarea fragmentării excesive a sectorului și realizarea de economii. 

Măsurile viitoare, fie axate pe controlul poluării sau pe protecția împotriva inundațiilor, trebuie să ia în 
considerare și să respecte acest cadru natural al județului. În special protecția împotriva inundațiilor 
este un subiect care necesită o atenție specială în contextul noii Directive Cadru pentru Apă. 

Obiective județene 

Programul Operațional de Infrastructura Mare indică atingerea unui procent de conectare de 60% până 
în 2015, în timp ce Tratatul de Aderare are în vedere o rată mai mare de conectare, de 80% pentru 
canalizare și de 77% pentru epurarea apelor uzate, până în 2015. Se subînțelege că aplicând aceste 
procente în mod egal tuturor județelor se va obține o direcționare a investițiilor către zona rurală. 

Un instrument special pentru strategia județului îl reprezintă realizarea „modelului” județului. Din acest 
punct de vedere, se observă că județul Dolj este predominant rural, cu o pondere importantă a satelor 
de dimensiune medie, așa cum reiese și din tabelul de mai jos: 
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Tabel 2-1 Accesul populației la serviciul de alimentare cu apă – urban și rural 

Denumirea 

comunității 

Procent din 
populația 
județului 

Conectați la 
sistemul de 
alimentare 

cu apă 

Conectați la 
sistemul de 
canalizare 

 < 2,000 loc 9,3% 45,3% 3,9% 

 2,000 – 3,000 loc 10,2% 42,9% 13,2% 

 3,000 – 4,000 loc 10,5% 47,7% 17,3% 

 4,000 – 5,000 loc 9,2% 43,4% 13,1% 

 5,000 – 10,000 loc 8,7% 42,8% 9,5% 

 10,000 – 20,000 loc 11,3% 80,0% 50,7% 

 >50,000 loc 40,8% 87,0% 86,0% 

 

Tabelul evidențiază faptul că majoritatea populației este concentrată în orașul reședință de Județ. 
Ratele de conectare sunt relativ bune pentru localitățile mai mari (>10.000 locuitori). Sub această 
limită, alimentarea cu apă se limitează la o minoritate a populației. Rețeaua de canalizare este 
accesibilă unui număr nesemnificativ de locuitori. 

Completarea lipsurilor necesita investiții masive în sectorul de alimentare cu apă, și, acolo unde se 
poate, și în sectorul canalizare. 

Județul beneficiază, în prezent, de un număr ridicat de proiecte în domeniul alimentării cu apă si al 
canalizării. Obligațiile referitoare la exploatare au fost la început în sarcina municipalităților, dar după 
apariția primelor probleme, obligațiile au fost preluate la nivel județean. Acest lucru poate fi privit ca 
unul dintre obiectivele transferului de responsabilitate al exploatării viitoare către operatorul regional. 
Aceasta instituție se presupune că va combina capacitatea tehnică cu cea instituționala, pentru a opera 
eficient activele și a menține un nivel adecvat al serviciului livrat populației rurale. 

 

Capitolul 3 prezinta analiza indicatorilor macro și socio-economici relevanți și cea mai recentă tendință 
de evoluție a acestora la nivel național, regional și județean și detaliaza prognozele privind evoluția 
populației, a veniturilor populației și a activității economice în județul Dolj în intervalul 2021 – 2050. 
Aceste prognoze reprezintă baza pentru următoarele determinări de investiții pe termen lung în sectorul 
apei în județul Dolj. 

Previziuni socio-economice 

Conform celei mai recente prognoze publicate de CNP (Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 
2021 - 2025, Pronoza de vara 2021 – august 2021 și Proiectia principalilor indicatori economico – 
sociali in în profil teritorial 2020 – 2024 – februarie 2021) principalii indicatori macro-economici au o 
evoluție pozitivă: 

- cresterea reala a PIB la nivel national, regional si judetean; 
- scaderea ratei inflatiei la nivel national, regional si judetean; 
- cresterea salariului mediu net la nivel national, regional si judetean. 

 

Estimarea consumului de apa 

Consumul casnic 

Bazat pe experiența impactului contorizării și creșterii tarifelor în alte părți, criteriul de proiectare 
privind cerințele de apă pentru diferite categorii de consumatori este după cum urmează: 
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o Branșamente in mediul urban: 102 l/zi pe cap de locuitor 
o Branșamente in mediul rural: 94 l/zi pe cap de locuitor 

 
La baza stabilirii consumului specific viitor au stat criteriile normativelor de proiectare cat si cele 
specificate in Ghidul Master Planului.  

Cerința de apă este, într-o anumită măsură, legată de standardul de viață al consumatorilor. Avand in 
vedere situația venitului pe cap de locuitor ca indicator principal al standardului de viață, se poate 
spune că standardul de viață în zonele urbane este mai ridicat decât în zonele rurale (comune). 

Consumul casnic specific a fost presupus că se va încadra în limitele sus menționate după 
introducerea contorizării și noilor tarife. 

Consumul non-casnic 

Debitele de apă uzată industrială variază funcție de tipul și mărimea uzinei, gradul de reutilizare a apei, 
metodele de epurare adoptate. Vârfurile de debit extreme pot fi preluate din utilizarea rezervoarelor de 
retenție și a bazinelor de egalizare. 

Conform METCALF&EDDY 20037, valorile caracteristice de proiectare pentru estimarea debitelor 
provenite din zonele industriale care nu cuprind tipuri de procedee umede sau foarte puțin umede sunt 
7.5 – 14 m3/ha/zi pentru zone slab industrializate și 14 până la 28 m3/ha/zi pentru zone mediu 
industrializate. Debitul mediu domestic (sanitar) de apă uzată din industrie variază între 30 și 90 
l/angajat/zi. 

Utilizarea actuală a terenurilor fostelor fabrici este neclară. Consumul de apă a fost legat de numărul de 
angajați din diferitele tipuri de industrii. 80 l/zi au fost presupuși pentru un angajat în industriile cu 
proces uscat și 300 l/zi de angajat în industriile cu proces umed. 

Avantajul acestei abordări constă în faptul că cerința de apă industrială va fi direct legată de populația 
activă a orașului respectiv în studiul macro economic. 

Consumul instituțional și comercial se referă la consumul de apă al unor instituții precum școli, spitale, 
birouri ale autorității centrale și locale, spălatul străzilor, grădini publice etc. 

Estimarea consumului este bazat în general pe evidentele consumului actual, acolo unde sunt 
disponibile. Altfel, trebuie luate în considerație estimările prevăzute în standardele nationale nr. 
1343/2-95 și 1343/2-89. Estimarea consumului zilnic pentru marii consumatori se poate baza astfel pe 
următoarele criterii: 

Mari consumatori Estimare consum zilnic 
Școli 50 l/elev/zi 
Birouri  30 l/angajat/zi 
Ateliere/magazine  5-50 l/angajat/zi 
Spitale  250 - 450 l/pat/zi 
Hoteluri  150 l/pat/zi 
Restaurante  60 l/loc/zi 

 

Consumul neidentificat al consumatorilor publici poate fi cuantificat utilizând aproximativ 20% din 
maximul consumului casnic. 

Pierderi reale de apă 

În anii 1999 și 2000, Grupul de Lucru pentru Pierderi de apă și Indicatorilor de performanță de la 
Asociația Internaționala a Apei (IWA) a publicat Bunele Practici ale Bilanțului de apă și Indicatorilor de 
performanță pentru apă Nevândută și componentele sale. Pierderile reale tind să crească odată cu 
creșterea timpului de serviciu al sistemului, dar pot fi ținute sub control printr-o politică eficientă de 
control al pierderilor. Este tehnic posibil să se atingă „Pierderile reale anuale inevitabile” (UARL), dar 
acest lucru nu este viabil din punct de vedere economic, doar dacă resursele de apă sunt puține, sau 
foarte scumpe, sau ambele. Astfel, există un așa numit „Nivel economic de pierderi reale” (EARL) 
pentru fiecare sistem, în mod normal, situat undeva între CARL și UARL. Gama de unelte pentru 
aplicarea abordării IWA, la diferite niveluri este arătată în „Diagrama cu patru componente”. 
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Indicatorul de performanță pentru eficiența tehnică a managementului Pierderilor reale, la o anumită 
presiune de exploatare, este Indicele de Pierderi a Infrastructurii (ILI), care este un raport adimensional 
între CARL și UARL. ILI reprezintă o măsura care exprimă cât de bine sunt administrate reparațiile, 
controlul pierderilor și conductelor, la un anumit regim de presiune. Acest lucru nu înseamnă neapărat 
că regimul actual de presiune este optim sau economic. Astfel, chiar dacă este atins un ILI scăzut, încă 
pot exista posibilități de reducere a pierderilor reale anuale prin îmbunătățirea managementului 
presiunii. 

Încărcarea și debitul de apă uzată proiectate 

Creșterea debitului și încărcării de apă uzată, în viitor, este strans legata de următorii factori, astfel : 

 Rețelele îmbunătățite pot contribui considerabil la reducerea infiltrațiilor în sistemul de 
canalizare, 

 Creșterea ratei de racordare a consumatorilor la rețeaua de canalizare pot conduce la creșterea 
cantităților de apă uzată. 

Caracteristicile pentru infiltrații au fost calculate pe baza datelor primite de la operator. Apa uzată 
colectată în sistemul de canalizare depinde în mare măsură de cerința de apă descrisă anterior, de 
procentul de racordare a consumatorilor la rețeaua de canalizare și de infiltrațiile de apă în sistem. 
Locuitorii care nu sunt racordați la canalizare se presupune că dispun de fose septice. În consecință, 
debitul de apă uzată nu este influențat de acestea, dar la dimensionarea stației de epurare au fost luate 
în considerare și extra-încărcările provenite din aceste instalații locale.  

Se urmărește pe cat de mult posibil racordarea la sistemul de canalizare a majoritatii populației din 
zonele rurale. Zonele intens populate sunt deja acoperite cu rețele edilitare, conform imaginii descrise 
in situatia existenta. 

Proiectarea debitului și încărcării de apă uzată menajeră depinde într-o mare măsura de următorii 
parametri de proiectare: 

o Generarea de ape uzate; 
o Procentul de racordare la canalizare; 
o Încărcările de apă uzată; 
o Apa uzată colectată de la fosele septice. 

 

Una din principalele dificultăți întâlnite în rețelele de canalizare este pe alocuri nivelul excesiv de 
infiltrații. Pe lângă capacitatea redusă de drenare și efortul mare de pompare, infiltrația poate pune în 
pericol procesul de tratare. Oricum, infiltrația nu poate fi în totalitate evitată și de aceea nu pot fi 
depășite anumite limite. 

În general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apă uzată. Acolo unde 
sisteme unitare existente necesită îmbunătățire sau înlocuire, la nivel de Master Plan se acceptă a fi 
înlocuite cu conducte de aceeași dimensiune, numai dacă nu există probleme de inundare în timpul 
ploilor mari. 

 
 

2.2. ANALIZA OPTIUNILOR 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă și 
respectiv apă uzată. Așa cum va fi prezentat in capitolele urmatoare, gruparea anumitor localități în 
scopul creării unui sistem centralizat poate reprezenta o soluție economica, dar care depinde de o 
multitudine de alte criterii. 

Pentru ambele sectoare (apa și apă uzată) au fost elaborate mai multe analize de opțiuni, ținându-se 
cont în mare măsura și de baza de date a aplicațiilor GIS. 

Este evident că pentru aglomerările mari, costurile de operare specifice sunt mai mici datorita eficientei 
ridicate. Acest lucru este mai clar în sectorul de apă uzată decât în cel de apă potabilă și poate fi 
explicat prin faptul că orice stație de epurare, chiar cu o capacitate mai mică, implică eforturi 
operaționale cum ar fi: management tehnic, personal administrativ etc. 
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Însă, crearea sistemelor centralizate mari este limitată în mare măsură de structura reliefului din zonele 
analizate. Reducerea costurilor de exploatare, în cazul sistemelor centralizate mari, trebuie pusă în 
balanță cu eforturile financiare necesare realizării acestei investiții (ex: stații de pompare, conducte de 
aducțiune, respectiv colectoare etc.). 

Rezultatele sunt prezentate tabelar și includ sistemele centralizate propuse atât pe apă potabilă, cât și 
pe apă uzată. 

Directiva cadru în sectorul apei uzate (UWWTD) oferă posibilitatea adoptării unei așa numite “soluții 
adecvate” în cazul aglomerărilor sub 2.000 PE. De exemplu, această “soluție adecvată” poate fi 
reprezentată de implementarea unor fose vidanjabile sau a unor paturi biologice naturale (cu stuf). 

Din acest motiv, pentru localitățile sub 2.000 PE s-a analizat și care din cele două variante, “soluție 
adecvată” sau sistem nou de canalizare, este mai economică. 

Tratare apă potabilă 

În linii mari, următoarele procese tehnologice de tratare a apei potabile pot fi considerate ca relevante: 

Tabel 2-2 Procesul de tratare apă funcție de sursă și populație deservită 

Proces 
selectat 

< 2.000 > 2.000 > 10.000 > 100.000 

Tratare apă 
subterană 
(GW) 

Stație tratare cu 
hipoclorit  

Stație tratare cu 
hipoclorit 

Stație clorinare cu clor 
gazos + turn (cămin) 
neutralizare + butelii 
clor și spațiu 
depozitare 

Stație clorinare cu clor 
gazos + ejector + turn 
(cămin) neutralizare + 
butelii clor și spațiu 
depozitare 

Tratare apă 
suprafața 
(SW) 

Oxidabilitatea și 
Mangan, Amoniu, 
Nitrați, Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, 
Metale grele, 
Pesticide, Clorinare 

Oxidabilitatea și 
Mangan, Amoniu, 
Nitrați, Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, Metale 
grele, Pesticide, 
Clorinare 

Oxidabilitatea și 
Mangan, Amoniu, 
Nitrați, Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, Metale 
grele, Pesticide, 
Clorinare 

Oxidabilitatea și 
Mangan, Amoniu, 
Nitrați, Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, Metale 
grele, Pesticide, 
Clorinare 

 

Epurare ape uzate 

Au fost elaborate numeroase analize de opțiuni (inclusiv analiza cost-beneficiu) pentru diverse procese 
tehnologice de epurare folosite frecvent în statele UE. 

Rezultatul acestor analize este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-3 Procesul de epurare apă uzată funcție de sursa și populație deservită 

Populație echivalentă Treapta de 
epurare 

Proces adoptat 

<2.000 Secundară Stații compacte de epurare cum ar fi 
Filtrele de contact cu biodiscuri, Filtrele 
biologice sau orice alt concept de epurare 
prefabricat 

2.000 - 10.000 Secundară Stații compacte de epurare cum ar fi 
Filtrele de contact cu biodiscuri, Filtrele 
biologice sau orice alt concept de epurare 
prefabricat 

10.000 – 100.000 Terțiară Aerare extinsă și nămol activat 

> 100.000 Terțiară Aerare extinsă și nămol activat 
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Opțiuni propuse pentru sistemul de alimentare cu apă 

Exista 92 de sisteme de alimentare cu apă la nivelul județului Dolj. Acestea sunt detaliate în tabelul de 
mai jos și cuprind atât localitățile deservite în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă, 
cât și propunerea pentru viitoarele extinderi: 

Tabel 2-4 Sisteme de alimentare cu apa la nivelul județului Dolj 

Sistem regional 
de alimentare cu 

apa 

Sistem sub-
regional/zonal 

de alimentare cu 
apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localități 
componente 

Populație 
potențial 

deservita (ian. 
2028) 

Isvarna 

Craiova 

Filiași *  

Filiași *  

14.974 

Almăjel * 

Bâlta * 

Braniște * 

Fratoșița * 

Răcarii *  

Uscăci * 

Brădești *  

Brădești * 

3.926 

Brădeștii Bătrâni * 

Meteu * 

Piscani * 

Răcari * 

Tatomirești * 

Almăj *  

Almăj * 

1.749 
Bogea * 

Moșneni * 

Șitoaia * 

Braloștița *  

Braloștița * 

3.264 

Ciocanele * 

Racovița * 

Schitu * 

Sfârcea * 

Valea Fântânilor * 

Scăești *  
Scăești * 

1.895 
Valea lui Patru  * 

Coțofenii din 
Fata * 

Beharca * 
1.687 Coțofenii din Fata 

* 

Coțofenii din 
Dos 

Coțofenii din Dos 
2.071 Potmeltu  

Mihăița 

Ișalnița Ișalnița 3.340 

Simnicu de Sus Cornetu  * 4.100 
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Deleni  * 

Dutulesti  * 

Izvor  * 

Leșile  * 

Milești  * 

Albești 

Jieni 

Duhovnicești 

Simnicu de Sus 

Romanesti 

Florești 

Craiova 

Craiova Craiova 228.903 

Mischii 

Mischii 

1.559 

Mlecănești 

Urechești 

Motoci 

Călinești 

Ghercești 

Ghercești 

1.497 
Gălești 

Luncusoru 

Ungureni 

Pielești * 
Pielești * 

3.198 
Câmpeni 

Cârcea Cârcea 3.034 

Malu Mare 
Malu Mare 

3.349 
Preajba 

Teasc  * 
Teasc * 

2.882 
Secui * 

Bratovoești *  

Bratovoești * 

2.936 
Bădoși * 

Prunet * 

Georocu Mare * 

Podari *  

Podari *  

6.122 

Balta Verde * 

Braniște * 

Gura Văii *  

Livezi * 

Bucovăț * 

Bucovăț  * 

3.733 Cârligei  * 

Palilula  * 
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Leamna de Jos * 

Leamna de Sus * 

Sărbătoarea  * 

Breasta 

Breasta 

3.461 

Rosieni 

Obedin 

Valea Lungului 

Cotu 

Crovna 

Cosoveni Cosoveni 2.868 

Ghindeni Ghindeni 1.715 

Tuglui 
Tuglui 

2.511 
Jiul 

 

Băilești 

Băilești 
Băilești 

15.450 
 Balasan 

 Segarcea Segarcea 6.219 

 Birca Birca 3.269 

 Goicea Goicea 2.446 

 

Calafat 

Calafat 

Calafat 

13.348  Basarabi 

 Golenți 

 
Ciupercenii 
Vechi Ciupercenii Vechi 2.013 

 
Ciupercenii Noi 

Ciupercenii Noi 
4.673 

 Smârdan 

 

Poiana Mare – 
Piscu Vechi 

Poiana Mare 

11.485 
 Tunarii Vechi 

 Tunarii Noi 

 Piscu Vechi 

 

Bechet 

Bechet Bechet 3.240 

 
Călărași 

Călărași 
5.296 

 Sărata 

 Dăbuleni Dăbuleni 10.794 

 
Ostroveni 

Ostroveni 
4.485 

 Listeava 

 
Sadova 

Sadova 
7.067 

 Piscu Sadovei 

 Ghidici Ghidici 2.134 

 
Seaca de Câmp 

Seaca de Câmp 
1.741 

 Piscu Nou 

 Rast Rastu Nou 2.962 
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 Negoi Negoi 1.980 

 
Catane 

Catane 
1.623 

 Catanele Noi 

 Bistreț Bistreț 2.167 

 Bistrețu Nou Bistrețu Nou 817 

 
Plosca 

Plosca 
876 

 Brândușa 

 
Gighera 

Gighera 
1.989 

 Nedeia 

 Zăval Zăval 785 

 
Măceșu de Jos 

Măceșu de Jos 
1.186 

 Săpata 

 Cârna Cârna 1.208 

 

Unirea – Moțăței – 
Galicea Mare 

Unirea Unirea 3.379 

 

Moțăței 

Moțăței 

6.145  Moțăței-Gara 

 Dobridor 

 Galicea Mare  Galicea Mare 3.782 

  

Afumați 

Afumați 

2.333   Boureni 

  Covei 

  
Amărăștii de 
Jos  

Amărăștii de Jos  

3.708   Prapor 

  Ocolna 

  
Amărăștii de 
Sus 

Amărăștii de Sus 
1.509 

  Zvorsca 

  Apele Vii Apele Vii 1.871 

  

Salcia 

Argetoaia 

3.883 

  Baranu 

  Berbescu 

  Iordachesti 

  Leordoasa 

  Malumnic 

  Novac 

  Piria 

  Poiana Fântânii 

  Salcia 

  Teascu din Deal 

  Ursoaia 

  Boroșești-Paia Boroșești-Paia 717 
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  Brabova Brabova 521 

  
Răchită de Jos 

Răchită de Jos  
498 

  Moșna 

  Urdinița Urdinița 335 

  

Bulzești 

Bulzești 

1.322 

  Prejoi 

  Gura Raciului 

  Înfrățirea 

  Săliște 

  Seculesti 

  Stoicesti 

  

Calopăr 

Calopăr 

3.299 

  
Bâzdana 

  
Belcinu 

  
Panaghia 

  
Sălcuța 

  Caraula Caraula 2.147 

  

Carpen 

Carpen 

2.104   Cleanov 

  
Geblești 

  
Castranova 

Castranova 
3.007 

  Puțuri 

  

Celaru 

Celaru 

4.070 

  Ghizdavesti 

  Marotinu de Jos 

  Soreni 

  Marotinu de Sus 

  Cerat Cerat 3.744 

  

Cernătești 

Cernătești 

1.709 

  
Cornița 

  
Rasnicu Bătrân 

  
Rasnicu Oghian 

  
Tiu 

  Cetate Cetate 4.236 

  Moreni Moreni 520 

  
Cioroiași 

Cioroiași 
957 

  
Cetățuia 

  Cioroiu Nou Cioroiu Nou 456 

  
Daneți 

Daneți 
5.544 

  
Brabeți 
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Braniște 

  
Locusteni 

  Desa Desa 4.200 

  
Dioști 

Dioști 
2.051 

  Radomir 

  Ciocănești Ciocănești 655 

  

Dobrești 

Dobrești 

2.165 

  
Căciulătești 

  
Georocel 

  
Murta 

  
Toceni 

  
Dobrotești 

Dobrotești 
1.536 

  Nisipuri 

  

Drăgotești 

Drăgotești 

1.926 

  
Benești 

  
Bobeanu 

  
Buzduc 

  
Popanzalesti 

  
Viișoara 

  Drănic Drănic 975 

  Padea Padea 
1.120 

  Booveni Booveni 

  Foișor Foișor 330 

  

Fărcaș 

Fărcaș 

1.465   Amărăști 

  Golumbu 

  
Golumbelu 

Golumbelu 
265 

  Plopu Amărăști 

  Galiciuica Galiciuica 1.340 

  

Gângiova 

Gângiova 

2.196   Comoșteni 

  Zaval 

  Giubega Giubega 1.804 

  

Giurgița 

Giurgița 

2.554   Curmătura 

  Filaret 

  

Gogoșu 

Gogoșu 

641   Gogorița 

  Ștefănel 

  Goiești Goiești 1.753 
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  Fântâni 

  Mogoșești 

  Muereni 

  Vladimir 

  

Popeasa 

Popeasa 

1.113 

  Adâncata 

  Mălăești 

  Pioresti 

  Pometesti 

  Țandăra 

  

Grecești 

Grecești 

1.512 

  Bărboi 

  Busu 

  Busuletu 

  Grădiștea 

  Gropanele 

  Întorsura Întorsura 1.336 

  

Izvoare 

Izvoare 

1.456   Corlate 

  Domnu Tudor 

  
Leu 

Leu 
4.274 

  Zănoaga 

  
Lipovu 

Lipovu 
2.936 

  Lipovu de Sus 

  Măceșu de Sus Măceșu de Sus 1.194 

  
Maglavit 

Maglavit 
4.320 

  Hunia 

  Mârșani Mârșani 4.204 

  Melinești Melinești 663 

  
Bodăieștii de 
Sus - Odoleni 

Bodăieștii de Sus 
399 

  
Odoleni 

  
Godeni – 
Negoiești - 
Spineni 

Godeni 

1.512   Negoiești 

  Spineni 

  
Bodăiești - 
Ohaba 

Bodăiești 
642 

  Ohaba 

  Muierusu – 
Valea Muierii 
de Jos 

Muierusu 
183 

 
 Valea Muierii de 

Jos 

  
Balbota 

Balota de Jos 
1.071 

  Balota de Sus 
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  Bușteni 

  Gaia 

  Velești Velești 410 

  

Murgași 

Murgași 

741   Picăturile 

  Rupturile 

  Negoi Negoi 1.980 

  

Călugărei 

Călugărei 

2.420 

  Orodel 

  Bechet 

  Cornu 

  Teiu 

  Perișor Perișor 1.298 

  Mărăcinele Mărăcinele 249 

  
Plenița 

Plenița 
4.152 

  Castrele Traiane 

  

Pleșoi 

Pleșoi 

1.236   Milovan 

  Frasin 

  

Predești 

Predești 

1.688   Bucicani 

  Predeștii Mici 

  

Radovan 

Radovan 

1.269   
Fântânele 

  
Târnava 

  

Robănești 

Robăneștii de Jos 

2.122 

  
Bojoiu 

  
Golfin 

  
Lacrita Mare 

  
Lacrita Mica 

  
Robăneștii de Sus 

  
Rojiște 

Rojiște 
2.145 

  
Tâmburești 

 

Sălcuța - Terpezița  

Sălcuța 

3.504 

 Mârza 

 Plopșoru 

 Tencănău 

 Terpezița 

 Căciulatu 

 Floran  
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 Lazu 

  

Seaca de 
Pădure 

Seaca de Pădure 

923   
Rachita de Sus 

  
Veleni 

  

Secu 

Secu 

1.010 
  

Comănicea 

  
Sumandra 

 
 Smadovicioara de 

Secu 

  Siliștea Crucii Siliștea Crucii 1.426 

  

Sopot 

Sopot 

1.062 
  

Bascov 

  
Belot 

  
Cernat 

  
Pietroaia - 
Sârsca 

Pietroaia 
523 

  
Sârsca 

  

Tălpaș 

Tălpaș 

1.118 

  
Moflesti 

  
Nistoi 

  
Putinei 

  Soceni 

  

Teslui 

Teslui 

1.093   Urieni 

  Viișoara Moșneni 

  
Fântânele - 
Țărțăl 

Fântânele 
328 

  Țărțăl 

 
 Preajba de 

Padure Preajba de Padure 460 

  
Preajba de Jos 
- Coșereni 

Coșereni 
301 

  Preajba de Jos 

  Urzicuța Urzicuța 2.254 

  Urzica Mare Urzica Mare 518 

  
Valea 
Stanciului 

Valea Stanciului 
4.999 

  Horezu Poenari 

  Vârtop Vârtop 1.469 

  

Vârvoru de Jos 

Vârvoru de Jos 

2.618 

  
Bujor 

  
Ciutura 

  
Criva 

  
Dobromira 

  
Drăgoaia 

  
Gabru 
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*Localități in curs de conectare la aducțiunea Isvarna fir II prin POIM 

 

Opțiune propusă pentru sistemul de canalizare 

La nivelul județului Dolj, există/sunt in curs de realizare 67 de stații de epurare, iar lungimea totală a 
rețelei de canalizare însumează 2.500 km. 

Cele 63 de clustere/aglomerări realizate pana in prezent deservesc cele 7 orașe și 79 de sate. 

 

Clustere de apă uzată 

Au fost identificate 57 de clustere/ aglomerări/ localități cu sisteme centralizate de canalizare. Acestea 
sunt detaliate în tabelul de mai jos și cuprind atât aglomerările care au în prezent un sistem de 
colectare ape uzate, cât și viitoare extinderi/regionalizări:  

Tabel 2-5 Clustere/aglomerări/grupuri apa uzata la nivelul județului Dolj 

Nr. Cluster Grup/Aglomerare de 
apă uzată 

Localități în cadrul 
aglomerării 

Populație 
potențial 

deservită (ian. 
2028) 

1 - Filiași Filiași 
Răcarii de Sus 

11.717 

2 
Brădești – Brădești 
Bătrâni - 

Brădești 
Brădești Bătrâni 

2.100 

3 Tatomirești - 
Răcarii de Jos 

- Tatomirești  
Răcarii de Jos 

1.940 

4 Craiova 

Craiova 

Craiova 
Cârcea (zonele Banu 

Mărăcine, Pelendava si 
Aeroport) 

Malu Mare (zona 
Selgros) 
Bucovăț 
Cârligei 

380.697 

Simnicu de Sus 

Cornetu 
Deleni 

Dutulesti 
Izvor 
Leșile 
Milești 
Albești 

Dudovicesti 
Simnicu de Sus 

Romanești 

  
Vârvor 

  

Vela 

Vela 

1.722 

  
Bucovicior 

  
Gubaucea 

  
Știubei 

  
Suharu 

  
Verbița 

Verbița 
1.189 

  
Verbicioara 

Total populație deservita 575.381 
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Nr. Cluster Grup/Aglomerare de 
apă uzată 

Localități în cadrul 
aglomerării 

Populație 
potențial 

deservită (ian. 
2028) 

Florești 
Ișalnița Ișalnița 

Ghercești – Mischii - 
Pielești 

Ghercești 
Garlesti 
Mischii 

Mlecănești 
Urechești 

Motoci 
Pielești 

Breasta Breasta 
Rosieni 

Podari 
Podari 

Gura Vaii 
Livezi 
Țuglui 

Cosoveni Cosoveni 

Leu Leu 

5 Băilești 

Băilești Băilești 

50.475 

Poiana Mare Poiana Mare 
Tunarii Vechi 

Ghidici Piscu Vechi 
Ghidici 

- Seaca de Câmp 

Rast Rastu Nou 

Galicea Mare Galicea Mare 

Motatei Motatei 

Unirea  Unirea  

Plenita Plenita 

Caraula Caraula 

6 Calafat 

Calafat Calafat 

23.263 

- Basarabi 

- Golenți 

Ciupercenii Vechi Ciupercenii Vechi 

Ciupercenii Noi Ciupercenii Noi 

Maglavit Maglavit 
Hunia 

7 Bechet 

Bechet Bechet  

39.258 

Ostroveni Ostroveni 
Lișteava 

Călărași - Dăbuleni 
Călărași 
Sărata 

Dăbuleni 

Sadova Sadova 
Piscu Sadovei 

Gangiova Gangiova 
Comosteni 

Valea Stanciului Valea Stanciului 
Horezu Poenari 
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Nr. Cluster Grup/Aglomerare de 
apă uzată 

Localități în cadrul 
aglomerării 

Populație 
potențial 

deservită (ian. 
2028) 

8 Cerat 

Cerat Cerat 

13.535 Segarcea Segarcea 

Lipovu Lipovu 

9 Afumați - 
Afumați  
Boureni 
Covei 

2.333 

10 - Amărăștii de Jos  Amărăștii de Jos 
Prapor 

3.708 

11 - - Apele Vii 1.871 

12 - - Salcia 1.015 

13 Birca - Goicea 
Birca Birca 

5.715 
Goicea Goicea 

14 Bistreț 

Bistreț Bistreț 

3.720 - Bistrețu Nou 

- Plosca 

15 - - Brabova 521 

16 - - Calopăr 1.196 

17 - Cârcea Cârcea 3.034 

28 - - 
Carpen 

754 

19 - - Cleanov 1.243 

20 Castranova - Castranova 
Puțuri 

3.007 

21 - Celaru 
Celaru 

Ghizdavesti 
Marotinu de Jos 

Soreni 

3.503 

22 - Cetate Cetate 4.236 

23 - - Moreni 520 

24 - - Cioroiu Nou 456 

25 - Daneți Daneți 
Braniște 

4.001 

26 - Desa Desa 4.200 

27 Dobrești - 
Dobrești 
Georocel 

Murta 
Toceni 

1.697 

28 Drăgotești 

- Drăgotești 
Benești 
Bobeanu 
Buzduc 

Popanzalesti 
Viișoara 

1.926 

29 - - Drănic 975 

30 Booveni - Foișor - Booveni 
Foișor 

669 

31 - - Galiciuica 1.340 
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Nr. Cluster Grup/Aglomerare de 
apă uzată 

Localități în cadrul 
aglomerării 

Populație 
potențial 

deservită (ian. 
2028) 

32 Gighera - 
Gighera 
Nedeia 
Zăval 

2.774 

33 Giurgița 
Giurgița Giurgița 

2.516 
- Curmătura 

34 Goiești - 

Goiești 
Fântâni 

Mogoșești 
Muereni 
Vladimir 

1.802 

35 Grecești - 

Grecești 
Bărboi 
Busu 

Busuletu 
Grădiștea 
Gropanele 

1.512 

36 - - Măceșu de Jos 887 

37 - - Măceșu de Sus 1.194 

38 - Malu Mare Malu Mare 
Preajba 

3.349 

39 - Mârșani Mârșani 4.204 

40 - - Melinești 663 

41 
Bodăieștii de Sus - 
Odoleni - Bodăieștii de Sus 

Odoleni 
399 

42 Balbota - 
Balbota de Jos 
Balbota de Sus 

Bușteni 
Gaia 

1.071 

43 - Negoi Negoi 1.980 

44 - - Călugărei 550 

45 - - Perișor 1.298 

46 - - Mărăcinele 249 

47 - - Câmpeni 650 

48 Preajba de Jos - 
Coșereni 

- Preajba de Jos 
Coșereni 

301 

49 - Urzicuța Urzicuța 2.254 

50 Vârvoru de Jos  - 

Vârvoru de Jos 
Ciutura 
Criva 

Drăgoaia 
Gabru 
Vârvor 

2.210 

51 - - Dobromira 278 

52 - - Verbița 742 

  TOTAL 515.551 
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2.3. STRATEGIA LA NIVELUL JUDETULUI 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie județeana pentru dezvoltarea sectorului de 
apa si apa uzata in vederea conformării cu țintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare 
semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfârșitul anului 2023, precum si un 
program de investiții pe termen lung care sa permită sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui 
mai eficient serviciu pentru clienți.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a județului Dolj poate fi sintetizata astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investiții pe termen lung desfășurat 
în 2 perioade începând cu 2021 până în 2050.  

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse mai sus este nevoie de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Măsurile de investiții pe termen lung au fost prezentate astfel: 

 Analiza și evaluarea situației existente (capitolul 2); 

 Definirea aglomerărilor și proiecțiile consumului de apă și a cantității de apă uzată (capitolul 3); 

 Compararea rezultatelor analizelor și evaluării situației existente cu Obiectivele Naționale și 
Județene (capitolul 4); 

 Pe lângă alte probleme, o mare parte a capitolului “Analiza opțiunilor” o reprezintă 
determinarea unor aglomerări corespunzătoare sistemelor de apă potabilă și apă uzată. Planul 
de investiții pe termen lung se bazează pe rezultatele analizei opțiunilor (capitolul 5); 

3 

Asigurarea ca operatorul 
regional beneficiază de 
suportul financiar si politic 
necesar atât la nivel local, 
cat si județean, pentru a fi 
in măsura sa ofere servicii 
la preturi competitive 
pentru consumatorii săi 

4 

Continuarea investițiilor
realizate in prima perioada 
de programare 2014-2020 5 1 

2 

Furnizarea unui cost unitar al serviciilor 
pentru toate comunitățile in concordanta 
cu Directivele Uniunii Europene 

Extinderea, acolo unde acest lucru este 
posibil, a infrastructurii serviciilor 
existente, in concordanta cu actualele
Directive UE, pentru furnizarea de servicii 
in cat mai multe localități si aplicarea unei 
abordări regionale tuturor zonelor 
județului unde se dovedește a fi eficient 

Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, 
pentru asigurarea unei noi infrastructuri este posibila 
adoptarea unei noi abordări regionale 

 Strategia sectorului de alimentare cu apa; 
 Strategia privind colectarea si tratarea apei uzate; 
 Strategia privind investițiile in domeniul nămolului; 
 Strategii complementare care sa ofere plus valoare 

Operatorului regional prin: 
 Digitalizarea sistemului 
 Aplicarea principiilor de economie circulara prin 

intermediul unui management durabil al apei; 
 Sustenabilitate si politici verzi.  
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 Strategia județului descrisă în (capitolul 6). 

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare, a fost creată o Baza de Date a Prețurilor Unitare. 
Obiectivul acestei Baze de Date a Prețurilor Unitare constă în determinarea unui cost estimativ solid 
pentru alocarea bugetelor diferitelor măsuri. 

Proiectele de infrastructură, cum sunt stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare, de regulă, 
prezintă riscul depășirii bugetelor definite anterior (schimbări ale condițiilor amplasamentului, 
reabilitare în paralel cu funcționarea, reabilitarea structurilor din beton existente, întârzieri ce nu depind 
de Antreprenor, probleme de forță majoră etc.). Chiar și micile abateri pot cauza depășiri considerabile 
ale bugetului alocat. 

Ca urmare, Consultantul și-a luat o marjă de siguranță pentru estimarea costurilor specifice, în scopul 
evitării depășirilor de buget pe durata implementării. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată pe baza proiectelor de infrastructură similare din 
România sau alte tari est-europene. Prețul de bază are că referință anul 2021. 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde componentele proiectului ce urmează a fi implementate în 
următorii 30 ani.  

Asa cum s-a menționat anterior, consolidarea instituțională constă în procesul de regionalizare. 
Reglementările instituționale sunt obligatorii pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de 
regionalizare reprezintă condiția de baza (conform POIM), pentru o dezvoltare corectă a sectorului de 
apă potabilă și apă uzată. 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate.  

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost întocmită ținându-se cont de următoarele categorii: 

 Captarea apei; 

 Tratare apei; 

 Distribuția apa; 

 Colectarea apei uzate; 

 Tratarea apei uzate. 

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane, cât și pentru zonele rurale. 

Pentru zonele urbane, acest capitol oferă, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor propuse care 
fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie rezultatul unei lungi faze de 
cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor acestora, după purtarea unor discuții cu 
beneficiarii și operatorii locali. 

De asemenea, lista măsurilor include, atunci când zonele urbane sau rurale sunt conectate între ele, 
conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată. 

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, ține cont de următoarele concepte: 

- Conformarea cu Directivele UE relevante 

- Suportabilitatea populației pentru investiție 

- Capacități de funcționare locale 

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în capitolul 2, crescând importanța fiecărei măsuri 
propuse 

- Eficiența măsurii, corelata cu indicatorii adoptați, conform subiectului. 

Proiectarea stațiilor de tratare 

Sursele de apă potabilă din România se împart in surse de suprafață, că de exemplu râuri și acumulări, 
și surse subterane, ca de exemplu fântâni și puțuri de adâncime.  

În scopul proiectării stațiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie să fie adaptat localizării sursei pentru a 
rezolva problema unor posibile substanțe poluante în apă brută. Aceste substanțe poluante, care 
trebuie eliminate în timpul tratării apei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2-6 Substanțe poluante în funcție de sursa 

Sursa - râu Sursa - rezervor Sursa - puț 
 Turbiditate crescută 
 Culoare 
 Pesticide 
 Bacterii 
 Cryptosporidium 
 Giardia lamblia 
 Amoniac 
 Azotat 
 Metale 
 Ulei 
 Gust 
 Mirosuri 

 Turbiditate 
 Culoare 
 Pesticide 
 Bacterii 
 Cryptosporidium 
 Giardia lamblia 
 Amoniac 
 Azotat 
 Metale 
 Ulei 
 Gust 
 Mirosuri 
 Inflorescente de alge 

 Fier 
 Mangan 
 Amoniac 
 Azotat 
 Hidrogen sulfurat 
 Metale grele 
 Bacterii 

 

Concepția de bază care a fost adoptată pentru comunitățile care se alimentează cu apă din straturile 
acvifere subterane este următoarea: captarea apei trebuie să se facă prin intermediul unor puțuri de 
mare adâncime pentru a se reduce riscul unor contaminări cu nitrați, pesticide sau alte substanțe 
poluante care nu apar în mod natural în mediu. Acolo unde se cunoaște faptul că puțurile existente 
prezintă nivel ridicat de poluare, se propune că puțurile să fie săpate la adâncimi mai mari.  

În cazul puțurilor de mare adâncime despre care nu sunt disponibile date privind apă bruta, se propune 
să se ia în considerare faptul că există standarde acceptabile de calitate și să se folosească numai 
măsurarea debitului și dezinfecția cu clor. Clorinarea suplimentară se va folosi în cazul rețelelor mari și 
se va efectua în cadrul rezervoarelor de serviciu pentru a se asigura o dezinfecție eficientă peste tot în 
rețea.  

Acolo unde se cunoaște faptul că este nevoie de tratare suplimentară, în cadrul proiectării se va lua în 
considerare o abordare modulară. Se vor proiecta module individuale pentru procese că de exemplu: 
aerarea, schimbul de ioni, filtrare, module care se vor combina și va rezulta o facilitate integrată de 
tratare a apei.  

Pe baza evaluării inițiale a informațiilor privind calitatea actuală a apei brute, sunt propuse următoarele 
etape de proces privind tratarea substanțelor poluante cunoscute. 

Tabel 2-7 Etape de proces privind tratarea apei în funcție de calitatea apei brute 

Poluant Maxim permis Unitate de proces 

Coliformi totali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact cu 
0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și 
turbiditate < 1 NTU 

Coliformi fecali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact cu 
0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și 
turbiditate < 1 NTU 

Oxidabilitate 5 mg O2 
Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 

Amoniu  0,5 mg NH4/l 
Rezervor de înmagazinare, filtrare 
lenta a nisipului, filtrare cu carbon 
activ 

Nitrat 50 mg NO3/l 
Schimb de ioni (curent rezidual cu 
conținut ridicat de apă sarata) 

Turbiditate 
≤5 NTU <1 NTU 
înainte de dezinfecție 

Reglare pH, coagulare – decantare și 
filtrare 

Aluminiu 200 mg/l Reglare pH – coagulare și filtrare 
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Poluant Maxim permis Unitate de proces 

Fier 200 µg/l Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 

Mangan 50 µg/l 
Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 
(eventual dozare de permanganat) 

Plumb 10 µg/l reglare pH – coagulare și filtrare 

Cadmiu 5 µg/l reglare pH – coagulare și filtrare 

Pesticide totale 0,5 µg/l <0,1 µg/l pe 
categorie 

ozonare și carbon activ 

 

Proiectarea stațiilor de epurare a apelor uzate 

Obiectivul implementării Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban îl reprezintă 
protecția mediului de efectele negative ale descărcărilor apelor uzate provenite din mediul urban și 
rural.  

Pentru proiectarea instalațiilor de tratare secundara din cadrul stațiilor mici de epurare (2.000 – 4.000 
PE), s-a folosit o abordare generică pentru toate proiectele de investiții propuse.  

Acolo unde este posibil, stațiile de epurare vor fi proiectate sub forma unui sistem modular agregat/ 
monobloc pentru a permite extinderea lor, având în vedere că numărul populației conectate va crește și 
încărcările vor crește în consecință.  

Procesul cu filtrul aerat biologic imersat este în special potrivit pentru aglomerări cu populație puțin 
numeroasă, iar unitățile de epurare pot fi construite din module pentru 1.000 l.e., care pot fi asamblate 
la locație pentru a forma o instalație completă de epurare. Fiecare modul va conține o zonă de 
decantare primară, o zona de tratare biologică și decantare secundară. Se propune că aceasta 
tehnologie să fie folosită pentru stații de epurare pentru până la aproximativ 4.000 PE. iar stația va fi 
proiectată numai pentru oxidare (carbon) pentru a se reduce costurile de operare.  

Nămolul va fi depozitat în cadrul stației și îngroșat gravitațional înainte de a fi deshidratat.  

Pentru stațiile de tratare de la 4.000 până la 10.000 PE vor fi folosite variante simple privind procesul 
de nămol activat, că de exemplu aerarea extinsă.  

Întreaga apă uzată care a trecut prin stația grătarelor va fi aerată într-un reactor cu timp de retenție 
mare, iar apoi va urma depunerea nămolului activat (biomasa) în decantoare finale separate.  

Acest proces este în mod particular adecvat pentru stații mici de epurare, pentru că se pretează la 
proiectare modulară și produce efluenți de înaltă calitate. Principalele avantaje sunt: 

 Nu se produce nămol primar  

 Surplus foarte mic de nămol activat (Biomasa)  

 Efluent de bună calitate  

 Posibilități de modernizare considerabile  

 Aranjament modular  

 Ușurință în instalare  

 Miros foarte puțin sau chiar deloc  

 Reacție eficientă la debite și încărcări variabile  

 Operare simplă 

 Ușurință în întreținere 

Nămolul activat provenit din procesul de epurare va fi depozitat la locație și îngroșat mecanic înainte de 
a fi transportat cu un vehicul la o facilitate centralizată de tratare a nămolului. 
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Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor. Pentru 
stațiile unde caracteristicile apei uzate determină generarea de acizi grași, îngroșarea gravitațională a 
nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau spălarea paturilor de nămol pentru a 
reîntoarce produsele de hidroliză de la paturile de nămol la faza de apă pentru alimentarea reactoarelor 
biologice. 

Impactul măsurilor propuse 

Este vorba despre analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de construcție, de 
funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile nu pot 
fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare a proiectului, 
respectiv de elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componentă 
a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în aceasta fază, constă în faptul că permite o 
viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât măsurile de diminuare pot fi stabilite și 
abordate cu o flexibilitate mai mare din primele etape de implementare a planului. 

 

2.5. ANAIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

In Analiza financiara si economica, planul de investitii pe termen lung este analizat din punct de vedere 
al valorii actualizate, pentru fiecare componenta pe care o genereaza: investitii, operare si intretinere, 
reinvestitii, amortizare. 

Atat investitiile cat si costurile de operare si intretinere, reinvestitii, amortizare sunt calculate la nivelul 
fiecarei aglomerari si apoi insumate la nivelul operatorului, separat pentru apa si apa uzata.  

Obiective 

Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

 Prezentarea cerințelor privind costul investițional total pentru perioada 2021 – 2050 la 
nivelul sectorului de apă și apă uzată în județul Dolj, în prețuri constante și curente, defalcate 
pe: 

o Servicii de apă și apă uzată 

o Aglomerări urbane și rurale 

 Estimarea cerințelor privind costul de reinvestire în perioada 2021 - 2050  

 Determinarea costului OM&A (operare, întreținere și administrare) pentru infrastructura 
existentă și cea nouă în perioada 2021 – 2050, în prețuri constante și curente  

 Determinarea costului unitar actualizat al serviciilor de apă și apă uzată în €/m3 în perioada 
2021 – 2050.  

Pentru realizarea acestor obiective Consultantul a îndeplinit următoarele sarcini: 

 Transformarea estimărilor tehnice pentru lucrări construcții, conducte, stații și utilaje (“cost 
investițional net”) incluse în programul investițional pe termen lung în cost investițional total, 
prin aplicarea ajustărilor corespunzătoare acestor estimări în conformitate cu ipotezele detaliate 
în secțiunile următoare; 

 Determinarea costului investițional prevăzut în cadrul proiectelor existente cu surse de finanțare 
asigurate; 

 Determinarea magnitudinii și termenelor pentru înlocuirea activelor pe baza investițiilor inițiale 
și a duratei de funcționare a acestora; 

 Desfășurarea în timp a costurilor totale în perioada 2021 – 2050 pentru investiția inițială totală, 
reinvestiri și cost OM&A în vederea calculării valorii actualizate nete (VAN) a acestora; 

 Estimarea valorii reziduale a activelor existente la momentul prezent; 

 Determinarea valorii reziduale a noii infrastructuri la finalul perioadei de analiză; 

 Calculul costului unitar actualizat (DPC) pe baza costurilor totale actualizate (investiții și OM&A) 
și a vânzărilor de apă actualizate în perioada 2021 – 2050. 
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Asa cum a fost explicat în cadrul secțiunilor anterioare, prețurile unitare sunt derivate dintr-o gama 
largă de referințe. Au fost estimate la nivelul anului 2021 ca an de baza al proiectului și ca data de 
predare a Master Plan-ului. Costurile unitare aferente echipamentelor și utilajelor se bazează pe prețuri 
de catalog actualizate și costuri aferente construcțiilor, precum și pe costurile istorice disponibile atât în 
România, cât și în țările vecine.  

 
 

2.6. ANALIZA SUPORTABILITATII 

Principalul Obiectiv al acestui capitol este: 

 A determina rata macro-suportabilității pentru infrastructura planificată a sistemului de apă și 
apă uzată, de ex. partea din costul total al programului care este acoperită de contribuțiile 
posibile ale consumatorilor care beneficiază de măsurile programului (pe baza VAN). 

 A determina un interval indicativ pentru contribuțiile publice la investiții, în vederea acoperirii 
necesarului de finanțat din costul investițional după contribuțiile consumatorilor. 

 A realiza o evaluare preliminară a recuperării costului și a micro-suportabilității pe baza costului 
unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recuperează integral costurile 
și a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici. 

Toate analizele prezentate în aceasta secțiune au fost realizate la nivel de județ, așa cum se specifică în 
termenii de referință. Intrări de date importante pentru analize provin din Capitolul 3 (proiecții privind 
populația, nivelul de munca, cererea de apă și venitul pe gospodărie). 

Principalele ipoteze și date de intrare utilizate în analiză sunt următoarele: 

1) Perspective de dezvoltare macroeconomică: previziunile sunt prezentate în capitolul 3, 
secțiunea 3.3 

2) Previziuni populație: acestea au fost realizate pe baza statisticilor oficiale, disponibile de la 
Institutul Național de Statistică (INS). Metodologia și rezultatele sunt prezentate detaliat în 
secțiunea 3.3 

3) Previziuni ale venitului gospodăriilor: au fost realizate pe baza statisticilor oficiale, 
disponibile de la Institutul Național de Statistică (INS). Metodologia și rezultatele sunt prezentate 
detaliat în secțiunea 3.3 

4) Previziuni ale gradului de acoperire a serviciilor: se așteaptă o creștere a gradului de 
acoperire după cum urmează, în vederea conformării cu angajamentele asumate de România în 
urma aderării la UE (Protocol 22), atât pentru zonele urbane cât și cele rurale, pentru alimentare 
cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate: 

o Furnizare apă în zona urbană; 

o Furnizare apă în zona rurală; 

o Colectare și epurare ape uzate în zona urbană; 

o Colectare și epurare ape uzate în zona rurală: pentru toate aglomerările > 2.000 
locuitori. Acest lucru implică o rată totală de conectare în zona rurală de 76% până în 
2020 și 86% pentru întreg județul. Din anul 2021 și până la finalul perioadei planificate 
(2050), rata de conectare pentru ape uzate rămâne constanta.  

5) Gradul de suportabilitate și capacitatea de plata potențială a consumatorilor casnici 
(gospodării): pe plan internațional, în sectorul apei, se acceptă în general o cota de 4% din 
venitul mediu disponibil (net) al gospodăriei ca limită maximă a cheltuielilor consumatorilor 
casnici pentru serviciile de alimentare cu apă și evacuare apă uzată.  

6) Consum de apă non-casnic : a fost estimat că procent din consumul casnic de apă (a se vedea 
punctul 8 mai jos) diferențiat în funcție de mărimea aglomerării: 

o Aglomerări urbane:    25% din consumul casnic 

o Aglomerări rurale:  
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> 5.000 locuitori:    20% din consumul casnic 

> 2.000 și < 5.000 locuitori:   10% din consumul casnic 

< 2.000 locuitori:     0% din consumul casnic 

În aglomerările în care consumul non-casnic este mai mare/mai mic în prezent, se presupune că 
nivelul acestuia se va stabiliza la nivelul estimat până în anul 2026. 

7) Consumul casnic de apa: s-a presupus că se va stabiliza de la valorile actuale până la 110 
l/loc/zi pentru populația din urban și la 80 l/loc/zi pentru cea din rural . 

8) Rata de actualizare utilizată pentru calculul VAN a capacității de plată este de 4%.  

Procesul de prioritizare se face în baza a două considerații, după cum urmează: 

 Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunității Europene este un proces 
cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depășite; 

 Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform termenelor 
definite în Tratatul de Aderare) trebuie realizat în perioada de derulare a proiectului (Faza a IIIa 
– Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare. Astfel, nu se acceptă defazarea anumitor părţi 
ale planului de investiții (necesare pentru atingerea nivelului de conformare) din cadrul unei 
aglomerări într-o fază ulterioară (Faza a IVa)”. 

Scopul prioritizării este de a selecta toate măsurile aglomerărilor propuse pentru a fi acoperite prin 
Fondurile de Coeziune. 

Procesul de selecție, numit proces de prioritizare depinde de următoarele două elemente importante: 

1. Bugetul propus la nivelul județului; 

2. Ierarhizarea măsurilor în funcție de o serie de criterii, prezentate in cap. 10. 

 
 

2.7. PROGRAM DE INVESTITII PRIORITARE 

Investițiile prioritare cuprinse în master plan-urile județului trebuie să ia complet în calcul Tratatul de 
Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritățile române responsabile pentru Directiva 
98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” și respectarea 91/271/EEC „privind 
epurarea apelor uzate orășenești”.  

Selecția investițiilor prioritare trebuie bazată pe un proces complet deschis și transparent și au fost 
propuse următoarele:  

Se propune ca la baza programului de investiții în județul Dolj să stea o strategie de planificare 
complexa. Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze obligațiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiție propusă trebuie 
să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de Aderare în ceea ce privește: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, și  

 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.  

(b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a investițiilor de 
care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul (a) 
de mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse crescute de a fi 
implementate cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării unei folosiri eficiente a 
fondurilor cât de rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să 
îndeplinească restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele două 
directive menționate mai sus. 

(d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu în cazul în care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenți), 
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raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției astfel încât să 
acopere un număr cât mai mare de oameni, într-o maniera fezabilă, rezonabilă. În acest fel, se 
maximizează și probabilitatea ca acea investiție să fie durabilă. 

Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC 

- Ar trebui acordată prioritate extinderii/completării rețelelor existente de canalizare din zonele 
urbane și rurale fără canalizare;  

- Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afara cazului în care 
este disponibilă apă potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este mare;  

- Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se vor 
executa, în afara cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare; 

- Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde 
există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și aglomerarea rezultată 
depășește aceasta limită;  

- Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi 
considerate prioritare, în afara cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Comunitățile în cazul cărora există probabilitatea să nu își poată permite niciodată costul de 
funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și 
nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil că apa potabilă să fie furnizată printr-
un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri individuale directe, contorizate. 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități: 

- Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu populație 
mai mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel scăzut al lungimii 
rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 2.000, unde 
evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de inundare cu ape 
de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizările de ape uzate au fost 
interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers. 

În cazul în care județul trebuie să se conformeze derogărilor expuse în capitolul 2.2 al Tratatului de 
Aderare, este nevoie de investiții importante atât pentru apă potabilă cât și pentru colectarea și 
tratarea apelor uzate. 

Propunerile de investiții pentru apă potabilă au la bază nevoia de a furniza un serviciu acceptabil de 
alimentare cu apă potabilă tuturor comunităților cu o populație de peste 50 de locuitori. Pe baza 
informațiilor disponibile, acest lucru înseamnă, practic, aproape întreaga populație a județului. 

Investiția proiectată pentru a furniza apă potabilă și pentru a îmbunătăți infrastructura existentă este 
de aproximativ 179,7 milioane €, acoperind întreaga populație a județului. Pentru a asigura 
conformarea, mare parte a acestei investiții trebuie implementată până la sfârșitul anului 2027. 

Investițiile pentru colectarea și tratarea apei uzate se bazează pe interpretarea aglomerărilor, așa cum 
sunt definite în cadrul directivei 91/271/EEC pentru o populație echivalentă mai mare de 2.000 de 
locuitori. 

Investiția necesară pentru a respecta această cerință minimă este de circa 188,7 milioane Euro, 
deoarece orice eventuală investiție pentru alte comunități rurale a fost amânată pentru etapele 
ulterioare. Din nou, pentru a asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie 
implementată până la sfârșitul anului 2027, pentru a se asigura că este respectata derogarea 
intermediară pentru aglomerări de peste 2.000 PE. 

În plus, sunt necesare circa 14,8 milioane Euro pentru digitalizare si dotări ale Operatorului.  
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Populația totala care va beneficia in PODD/PNRR de facilitățile reabilitate/nou realizate pentru sistemele 
de alimentare cu apa este de 354.920 locuitori. 

Populația totala care va beneficia in PODD/PNRR de facilitățile reabilitate/nou realizate pentru sistemele 
de canalizare este de 446.624 locuitori. 

Din moment ce regionalizarea a fost acceptată pe întreg teritoriul județului, este clar că va fi nevoie de 
îmbunătățirea capacității investiționale a OR, chiar și dacă doar o parte a acestei investiții masive va fi 
realizată în cei 7 ani ai programului de investiții critice, între 2021 și 2027. 

 

2.8. PLAN DE ACTIUNE 

Planul de acțiune prezentat în aceasta secțiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor 
regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca de exemplu: Apele 
Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

- Studii de fezabilitate  

- Evaluarea impactului asupra mediului  

- Analiza financiară și de cost-beneficiu  

- Aplicații pentru Fondul de Coeziune  

- Analiza/revizuire  

- Finanțare  

- Realizarea Dosarelor de Licitație  

- Regionalizarea serviciului  

- Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (OR).  

Planul de acțiune propus a fost realizat plecând de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat 
provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca investiții prioritare în 
perioada 2021-2027 pe baza Fondurilor de Coeziune. 
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SCOPUL MASTER PLANULUI 

Acest Master Plan reprezintă strategia de dezvoltare pentru judeţul Dolj în domeniul serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare şi acoperă un orizont de timp de treizeci (30) de ani, începand din 
2021 până în 2050. Prezentul document reprezintă actualizarea Master Planului iniţial realizat pentru 
intervalul 2014 – 2043. 

Strategia de dezvoltare porneşte în mod necesar de la situaţia existentă la momentul realizării Master 
Planului. Aceasta se referă nu numai la realităţile tehnice şi de mediu evaluate pe parcursul întocmirii 
documentaţiei dar de asemenea şi la stadiul planurilor şi proiectelor existente la nivel local. Intenţia 
acestui Master Plan este de a realiza pe cât este posibil o „punte" de legătură între situaţia existentă 
şi situaţia necesară în conformitate cu Tratatul de Aderare al României. 

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura că localităţile din cadrul graniţelor 
administrative ale judeţului Dolj corespund obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare 
al României la Uniunea Europeană ce au luat naştere prin: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, 

Şi 

 Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Metodologia folosită în elaborarea acestui Master Plan acoperă trei aspecte: 

 Aspecte Consultative: Master Planul a fost realizat printr-o colaborare strânsă între 
autorităţile judeţene, locale şi echipa de consultanţi. Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice a supravegheat şi controlat realizarea acestui Master Plan. 

 Aspecte Legale: Documentul s-a bazat pe o analiza detaliată a obligaţiilor legale româneşti 
şi europene şi pe măsurile necesare conformării cu aceste cerinţe. 

 Aspecte Tehnice: Elementele tehnice ale Master Planului au fost determinate folosindu-se 
tehnici de analiză specifice. S-au realizat colectări elementare ale datelor şi optiuni de analiză 
pentru dezvoltarea adecvată a sistemului şi pentru performanţa sa economică/ de mediu, 
prin consultare permanentă cu autorităţile competente şi deplasări în teren. 

 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 Stabilirea întregului context de planificare; 
 Evaluarea situaţiei existente în judeţul Dolj, în domeniul infrastructurii pentru apă şi apă 

uzată, consecinţele de mediu asociate şi condiţiile socio-economice; 
 Estimarea cererii viitoare de servicii de apă şi apă uzată; 
 Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investiţiilor; 
 Formularea strategiei de dezvoltare pentru judeţul Dolj pentru serviciile de apă şi apă uzată, 

şi derivând din aceasta, dezvoltarea unui program investiţional pe termen lung; 
 Realizarea unei analize de macro-afordabilitate la nivelul judeţului; 
 Dezvoltarea unui program de investiţii prioritare realist şi suportabil, care să ia în considerare 

în primii 5 ani din perioada planificată disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile; 
 Formularea unui plan de acţiune pentru implementare programului; 

 

Scopul principal al documentului este de a oferi un plan de dezvoltare pe termen lung a 
infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare pe o perioadă de minim 20 de ani. 
Totuşi, având în vedere rolul diferiţilor acţionari în acest domeniu, scopul principal poate fi împărţit 
în mai multe obiective: 
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Autoritatile locale au implementat proiecte în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, proiectate la 
o scară mică, limitate la graniţele administrative ale comunităţilor. Unele dintre aceste proiecte nu 
au fost finalizate datorită lipsei şi/sau suspendării finanţării. 

În scopul actualizării informaţiei prezentului document au fost analizate toate investiţiile realizate la 
nivelul fiecărei autorităţi locale din judeţul Dolj, în vederea stabilirii priorităţilor viitoare pentru 
dezvoltarea unor proiecte regionale – pe termen scurt fie pe termen lung – care vor utiliza eficient 
resursele oferite ţinând cont şi de constrângerile curente: limitări bugetare, cerinţe legale şi termene 
de conformare, suportabilitatea financiară a comunităţilor şi autorităţilor. 

 

1. INTRODUCERE 

Acest Master Plan constituie o revizie a Master Planului pentru alimentarea cu apă și evacuarea 
apelor uzate în județul Dolj, realizat în cadrul Proiectului operational infrastructura mare finanțat de 
Banca Mondială și aprobat în anul 2019. Master Planul la care ne referim a fost realizat pe o perioadă 
de 30 de ani, adică a avut în vedere orizontul de timp 2021 – 2050. 

Actualizarea Master Planului este realizată în cadrul proiectului "Proiect regional de dezvoltarea 
a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020", finanțat prin 

Obiective Motivare/actiune 

 

Zone unde resursele de apă sunt deficitare şi sunt afectate 
de mai multe surse de poluare. Prin urmare, prin 
dezvoltarea proiectelor regionale ce acoperă numărul 
fezabil de comunităţi din punct de vedere economic şi 
tehnic pentru a folosi cât mai eficient resursele 
disponibile, este esenţial să se ofere consumatorilor 
servicii de apă şi canalizare de calitate corespunzătoare şi 
cu costuri mici de operare. 

Oferă o strategie integrată 
în domeniul alimentării cu 
apă şi al canalizării 

Oferă o estimare de costuri 
pentru conformarea cu 
cerinţele Directivelor 
Europene 

Aderarea la Uniunea Europeana implică asumarea şi 
implementarea cerinţelor legale privind calitatea apei 
destinate consumului uman şi respectarea cerinţelor de 
calitatea a apelor uzate deversate. 

Îmbunătăţeşte 
managementul resurselor de 
apă 

Oferă un cost efectiv serviciilor regionale tuturor 
comunitatilor in conformitate cu Directivele Uniunii 
Europene 

Oferă baza unui operator 
viabil, în domeniul serviciilor 
de apă şi apă uzată 

Operatorul regional asigură suportul financiar şi politic 
necesar atât la nivel municipal cât şi la nivel judeţean, 
pentru a putea asigura servicii la un preţ cât mai bun 
pentru consumatori 

Stabileşte principiile şi 
parametrii pentru 
dezvoltarea noilor proiecte 

Extinde, acolo unde este posibil, zona de acoperire a 
infrastructurii existente ce respectă Directivele Uniunii 
Europene pentru a oferii servicii corespunzătoare cât mai 
multor localităţi şi pentru a aplica o abordare regională 
pentru toată aria de servicii; 

Acolo unde infrastructura existentă nu poate fi extinsă, se 
va asigura o nouă infrastructură cu respectarea abordării 
regionale, dacă este posibil 
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POIM 2014-2020, în cadrul contractului Asistență tehnică pentru managementul proiectului si 
supervizarea lucrarilor. 

1.1. CADRUL PROIECTULUI 

Master planul actualizat pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj este 
elaborat în cadrul proiectului " Proiect regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”, finanțat prin POIM 2014-2020, axa prioritara 3. 

1.1.1 CADRUL GENERAL 

Obiectivul general al Proiectului " Proiect regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si 
apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020" este acela de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor Axei Prioritare 3 din POIM (2014 – 2020) prin derularea unor investiții specifice în 
domeniul apei potabile și apei uzate în Județul Dolj. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul reprezintă o etapa semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de 
alimentare cu apă și canalizare din Județul Dolj, continuând procesul investițional derulat prin 
programele MUDP, SAMTID, ISPA și Banca Mondială de creare a sistemelor regionale în sectorul 
apei. 

Proiectul urmărește extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din aria 
de proiect, constând în principal din următoarele măsuri: 

Asigurarea că poluarea industrială și efectele acesteia asupra Mediului sunt ținute sub control în 
conformitate cu planurile de acțiune curente și propuse 

Implementarea unei strategii la nivelul ariei deservite de Operator și la nivelul întregului Județ 
privind managementul nămolului în vederea conformării cu Directiva 86/278/EEC în ceea ce 
privește depozitarea în siguranță a nămolului rezultat atât din tratarea apei potabile, cât și a apei 
uzate 

Îmbunătățirea capacității instituționale locale la nivelul Operatorului și ADI de implementare a 
proiectelor, prin crearea unui sistem funcțional de administrare și operare în sectorul de apă și 
apă uzată 

Reducerea riscului de sănătate asociat lipsei de apă potabilă pentru locuitorii din localitățile 
identificate ca prioritare și care nu beneficiază de alte surse de finanțare 

Îmbunătățirea aspectelor instituționale și capacitatea de dezvoltare a Județului și a 
Operatorului, cât și abilitatea acestuia din urmă de a pregăti și implementa un program 
de investiții în faza urmatoare de investiții (2021 – 2050) ce va asigura conformarea 
completa cu cerințele prevăzute în Tratatul de Aderare 

Realizarea investițiilor necesare pentru colectarea și tratarea apelor uzate în vederea conformării 
cu prevederile Articolelor 4 și 5 din Directiva 91/271/EC pentru toate aglomerările cu o populație 
mai mare de 2.000 p.e. și pentru un anumit număr de aglomerări de mărime mai mică ce pot fi 
conectate în condiții de eficiență a costurilor la stațiile de epurare propuse 

Conformarea cu cerințele Directivei 98/83/EC privind apă destinată consumului uman pentru 
localitățile incluse în faza a doua de investiții în Județul Dolj 
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 Reabilitarea conductelor de aducțiune de la stațiile de tratare a apei potabile la sistemul de 
distribuție; 

 Reabilitarea rezervoarelor de apă și construirea altora noi, construirea de stații de pompare, 
de hidrofor și reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile; 

 Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate. 

Lucrările de investiții în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localitățile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerințele legislatiei în vigoare (care 
transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienței infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localități care pot fi alimentate cu apă 
potabilă de la stațiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiții acopera 1 sistem regional de alimentare cu apa (Isvarna-
Craiova, inclusiv sistemul sub-regional Craiova), 2 sisteme zonale de alimentare cu apă (Calafat si 
Bechet) si 4 sisteme de alimentare cu apa (Maglavit, Bailesti, Cerat si Plenita). 

În domeniul apei uzate, investițiile propuse prin Proiect vizează creșterea gradului de acoperire cu 
servicii de colectare a apei uzate în aria de proiect de la 79% în anul 2020 la 100% la finalul 
implementării proiectului. În aria de proiect, apele uzate colectate din mai ulte UAT-uri vor fi tratate 
în 5 stații de epurare regionale (Craiova, Calafat, Bailesti, Cerat si Bechet) și 4 stații de epurare 
locala (Carcea, Malu Mare, Breasta și Plenita). Proiectul include un număr de 22 contracte de lucrări, 
5 contracte de procurare si furnizare, și 1 contract de servicii, prezentate în tabelul următor: 

     
Cod 
contract 

 
 

Descriere contract 

Valoare totală 
estimată (lei), 

fără TVA, 
preturi 

constante 

 
Forma de 
contractare 

DJ-CS-03 
Servicii de audit al Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Dolj în perioada 2014 – 2020 

546.687 Servicii 

DJ-CL-01 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare 
în zona Est în municipiul Craiova 

84.066.266 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-02 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare 
în zona Vest în municipiul Craiova 

74.590.403 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-03 Extindere reţele apă şi canalizare în comunele 
Cârcea şi Malu Mare 

47.918.460 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-04 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna 
Gherceşti şi reţea de canalizare în comuna Mischii 

26.330.599 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-05 
Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare în Craiova, Ghercesti, Mischii. 

 
37.973.923 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele 
Şimnicu de Sus, Işalniţa, Coţofenii din Dos 

34.056.749 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-07 
Extinderi reţele apă şi canalizare comuna 
Breasta, extindere reţele de canalizare în 
comuna Bucovăţ 

30.469.701 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-08 
Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. 
Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune 
Isalnita-Simnic 

 
72.892.006 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-09 Staţie captare şi ST Bechet, aducţiuni sistem apă 
Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet 

 
43.384.647 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 
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Cod 
contract 

 
 

Descriere contract 

Valoare totală 
estimată (lei), 

fără TVA, 
preturi 

constante 

 
Forma de 
contractare 

DJ-CL-10 Extindere reţele apă şi canalizare în zona 
Călăraşi - Bechet 

102.782.629 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-11 Extindere reţele apă Hunia, aducţiune Maglavit-
Hunia. Extindere reţele canalizare Maglavit, 
Hunia, Basarabi, Golenţi 

 
64.763.250 

Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-12 

Extindere sisteme de alimentare cu apă în 
Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, Poiana 
Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi 
conductă evacuare SEAU Rast- Dunăre 

 
33.822.038 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-13 Extindere reţele de apă şi canalizare în comunele 
Poiana 

49.921.590 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-14 
Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna 
Cerăt. Reţele apă Bălăşan. Reţele canalizare 
Rastu Nou 

46.615.251 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-15 
Proiectare şi execuţie cămine de branşamente, 
inclusiv achiziţie şi montare apometre în 
Municipiul Craiova 

 
25.124.500 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-16 
Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri, 
inclusiv achiziţie şi montare apometre în 
judeţul Dolj 

 
37.901.065 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-17 
Amenajare incintă captare Isvarna şi staţie 
nouă hipoclorit. Extindere şi reabilitare 
conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II 
Tronson I 

 
122.256.148 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-CL-18 Extindere conductă aducţiune Isvarna – 
Craiova fir II Tronson II 

112.483.027 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-19 Extindere conductă aducţiune Isvarna – 
Craiova fir II Tronson III 

105.479.621 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-20 Extindere conductă aducţiune Isvarna – 
Craiova fir II Tronson IV 

96.162.113 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-21 Extindere conductă aducţiune Isvarna – 
Craiova fir II Tronson V 

54.019.677 
Lucrări tip 
“execuţie” 

DJ-CL-22 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna – 
Craiova fir II Tronson VI 

 
54.416.679 

Lucrări tip 
“proiectare şi 
execuţie” 

DJ-PR-01 Procurare şi furnizare echipamente 1 3.770.952 Furnizare 

DJ-PR-02 Procurare şi furnizare echipamente 2 7.749.645 Furnizare 

DJ-PR-03 Procurare şi furnizare echipamente 3 5.458.979 Furnizare 

DJ-PR-04 Procurare şi furnizare echipamente 4 13.090.206 Furnizare 

DJ-PR-05 Procurare şi instalare sistem SCADA 12.233.761 Furnizare 

Strategia de dezvoltare porneste in mod necesar de la situatia existenta la momentul realizarii 
master planului. Aceasta se refera nu numai la realitatile tehnice si de mediu evaluate pe parcursul 
intocmirii documentatiei dar de asemenea si la stadiul planurilor si proiectelor existente la nivel local. 
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Intentia acestui master plan este de a realiza pe cat este posibil un “pod" de legatura intre situatia 
existenta si situatia necesara in conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei. 

1.1.2 CONTRACTUL PROIECTULUI 

Acest Master Plan a fost intocmit cu asistenta tehnica oferita de catre asocierea EPTISA ROMANIA 
SRL- RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL – EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL – RAMBOLL 
DANMARK A/S in cadrul contractului de prestare servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul 
Proiectului si Supervizarea lucrarilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020” nr. 9906/27.05.2020. 

1.1.3 PĂRȚI INTERESATE 

Beneficiarii si partile implicate in realizarea acestui proiect sunt: 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si institutiile subsidiare la nivel regional si judetean, 
ca institutii responsabile pentru a realiza conformitatea cu directivele Comunitatii Europene, 
cu care acest master plan se afla in raport; 

 Ministerul Finantelor prin Autoritatea de Certificare si Plata (ACP); 
 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene; 

Beneficiarii directi: 

 Consiliul Judetean Dolj ca membru cheie al asociatiei de dezvoltare intercomunitara ADI 
Oltenia pe care se bazeaza implementarea efectiva a acestui master plan si ca autoritate din 
Judeţul Dolj responsabila pentru coordonarea strategica la nivel judetean; 

 Consiliile Locale ale municipiilor, oraselor, comunelor ale caror servicii de apa si apa uzata 
sunt in centrul atentiei in cadrul acestui master plan; 

 Operatorul regional care vor fi responsabili in ultima instanta pentru a duce la bun sfarsit 
proiectele si serviciile acoperite de catre acest master plan. 

In domeniul programelor si proiectelor post-aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor are ca obiectiv general managementul realizarii investitiilor pentru 
infrastructura de mediu care consta in programarea si implementarea proiectelor privind: 

 imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane si rurale; 

 dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor; 
 reducerea impactului negativ asupra mediului; 
 protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului national; 
 reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efecte asupra populatiei; 
 sprijin pentru managementul si evaluarea Programului Operational Infrastructura Mare. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Directia Generala AM POIM are rol de coordonare 
globala si de Autoritate de Management (AM) in implementarea acestui proiect. In aceasta calitate 
va actiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. Are un rol 
specific în asigurarea unei priviri strategice de ansamblu. 

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene cu rol in coordonarea si gestionarea 
instrumentelor structurale. 

Administratia Nationala Apele Române este autoritatea nationala care are drept scop aplicarea 
strategiei in domeniul gospodaririi apelor şi valorificarii apelor, precum şi gestionarea reţelei 
naţionale de masuratori hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apa ce aparţin 
domeniului public. 

ANAR se afla sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are in structura sa Direcţii 
de Ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naţional de Hidrologie şi 
de Gospodarire a Apelor, precum şi alte unitaţi. 

Deoarece scopul sau este aplicarea strategiei şi politicii naţionale in domeniul gospodaririi cantitative 
şi calitative a resurselor de apa, ANAR acţioneaza pentru cunoaşterea resurselor de apa, 
conservarea, folosirea raţionala şi protecţia acestora impotriva epuizarii şi degradarii, in vederea 
asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologica 
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a cursurilor de apa, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea 
prevederilor legislaţiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile 
a resuselor de apa şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede. Pentru realizarea 
scopului, coordoneaza şi raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de suprafaţa şi subterane 
pe ansamblul teritoriului ţarii şi de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor şi colaboreaza cu 
toţi deţinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele. 

Teritoriul judetului Dolj acopera mare parte din bazinul hidrografic Jiu si o zona restransa a bazinului 
hidrografic Olt. Astfel, din cele 11 directii de ape ale ANAR, doua sunt interesate de prezentul proiect: 
Directia Apelor Jiu Craiova si Directia Apelor Olt. 

Autoritatea de certificare si plati (ACP) pentru fondurile structurale din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice reprezinta o structura organizatorica, responsabila cu certificarea sumelor 
cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor 
transferate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul 
de Coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare 
si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. 

Beneficiarii joaca un rol important in managementul si implementarea proiectelor, ei fiind 
responsabili in elaborarea cererilor de finantare, organizarea licitatiilor si contractarea serviciilor si 
lucrarilor. Beneficiarii vor fi responsabili pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse si solicitate spre 
rambursare in cadrul proiectelor, iar pe perioada implementarii proiectelor, pentru conformarea cu 
prevederile contractuale. 

In judetul Dolj beneficiarii directi ai acestui proiect sunt autoritatile locale, respectiv Consiliul 
Judetean Dolj impreuna cu consiliile locale ale celor 7 orase si municipii din judet (Craiova, Bailesti, 
Calafat, Filiasi, Dabuleni, Bechet, Segarcea) si consiliile locale ale celor 104 comune din judet 
impreuna cu comunitatile pe care le reprezinta. 

Astfel, beneficiarii directi ai proiectului: 

Consiliul Judetean Dolj care va avea un rol important nu doar in realizarea prezentului proiectului, 
dar si ulterior, in implementarea proiectelor de alimentare cu apa si canalizare si in reprezentarea 
comunitatilor in relatia cu Operatorul Regional prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI); 

Consiliile Locale din intreg judetul Dolj care vor inregistra mai multe categorii de beneficii, dintre 
care mentionam: 

Realizarea unui proiect de alimentare cu apa si canalizare va implica nu numai sporirea nivelului de 
trai al populatiei ci si stimularea dezvoltarii activitatilor economice, acestea determinand cresterea 
proportionala in volum a taxelor locale; 

Interesele tuturor comunitatilor in relatia cu Operatorul Regional sunt reprezentate prin intermediul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI). Unul din scopurile ADI este realizarea in comun a 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 
pe baza strategiei de dezvoltare, si nu numai, asociatia avand ca obiectiv si acela de a veghea asupra 
punerii in aplicare a proiectelor de investiţii incredinţate Operatorului Regional in temeiul contractului 
de delegare a serviciilor. 

Operatorul Regional (OR) are ca domenii principale de activitate captarea, tratare şi distribuţie a 
apei precum si cea de colectare si tratare a apelor uzate. Unul din cele mai important roluri OR este 
implicarea in implementarea finantarii de la Uniunea Europeana. 

1.1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a 
sprijini pregatirea unei serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie 
prealabila pentru absortia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile in perioada de 
programare 2021-2027. 

Obiectivul specific acestui master plan este de a se asigura ca municipiile, orasele si comunele din 
cadrul granitelor administrative ale Judeţului Dolj corespund obligatiilor asumate de Romania prin 
Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana reglementate prin: 
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 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si 
 Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Pe termen scurt Master Planul se concentreaza, asa cum se reflecta si in programul de investitii 
prioritare propus, pe stabilirea investitiilor necesare pentru respectarea celor mai urgente termene 
limita aparute din aceste obligatii, prin tintirea aglomerarilor cu o populatie echivalenta de 2.000 – 
10.000 l.e. pentru apa uzata si peste 50 l.e. pentru alimentare cu apa. Acest lucru este in 
concordanta cu prioritatile stabilite in Tratatul de Aderare. 

Pentru a indeplini obiectivele mentionate mai sus, master plan-ul propune continuarea investitiilor 
realizate in clusterele si aglomerarile definite in Aplicatia de Finantare pentru POIM 2014-2020 si 
definirea unor aglomerari noi conform principiilor stabilite prin Directiva Consiliului 91/271/CEE. In 
acest sens, master plan-ul continua si sustine principiul regionalizarii serviciilor de apa si apa uzata. 

1.1.5 ARIA DE ACOPERIRE A SERVICIILOR 

Serviciile acoperite in cadrul Contractului de Asistenta Tehnica Pentru Managementul Proiectului si 
Supervizarea Lucrarilor au ca obiectiv al Activitatii 7, actualizarea Master Plan-ului de alimentare cu 
apă și canalizare pentru județul Dolj, ținând cont pe de o parte, de investițiile implementate prin 
POIM 2014 – 2020 și proiectele de investiții finanțate din alte surse în aria de operare a Operatorului 
Regional, și, pe de altă parte, de țintele de conformare pentru județul Dolj din prevederile Directivelor 
europene în acest sector, până la termenele limită negociate în Tratatul de Aderare și situația reală 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județ. 

Obiectivele specifice asistentei tehnice vor fi: 

 Pregatirea unei aplicatii de finantare, inclusiv a documentelor suport, care sa permita accesul la 
finantari din surse europene ne-rambursabile sau alte surse de finantare, in stransa corelare cu 
Master Planul revizuit; 

 Analiza fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, luarea in 
considerare a impactului proiectului asupra schimbarilor climatice si adaptarea la acestea etc.); 

 Elaborarea documentatiilor de atribuire (asistenta tehnica, supervizare de lucrari in ciclul de 
implementare, dupa caz); 

 Realizarea unui plan de implementare realist pentru investitiile propuse; 

 Asigurarea sprijinului pentru Beneficiar pe parcursul derularii licitatiei/licitatiilor pentru 
contractul/contractele de servicii pentru care a pregatit documentatii de atribuire (AT-MPSL). 

 

1.1.6 ALTE PROGRAME RELEVANTE 

Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme 
ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de 
tranzitie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de 
tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate 
municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi 
până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade 
de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru 
conformarea cu Directiva 98/83.  

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă 
sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 
locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare, 
costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea aglomerărilor urbane cu peste 
100.000 l.e., care au beneficiat de programele de pre-aderare pentru construcţii/reabilitare de staţii 
de epurare a apei, astfel încât să se asigure tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).  

Programul Operaţional Infrastructura Mare este documentul care stabileşte strategia de 
alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2014-2020. Având 
în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, 
promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost 
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propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: 
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde 
europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță 
şi utilizare eficientă a resurselor natural. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,84 mld. 
euro din care 6,93 mld. euro Fond de Coeziune şi 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare 
Regională, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 1,63 mld. Euro. 

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor în calitate de Autoritate de 
Management pentru POIM (AM POIM). Perioada de aplicare a programului este 2014-2020, dar 
obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2020, prin realizarea de 
investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu. 

POIM continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost 
iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular Phare, ISPA si POS Mediu.  

Cel mai important obiectiv specific al POIM 2014-2020 este Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului 
la infrastructura de apă şi apă uzată, prin extinderea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 
în majoritatea zonelor rurale până în decembrie 2023. 

Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient 
al resurselor ” este finantata din Fondul de Coeziune. Investitiile realizate in perioada de 
programare 2014-2020 vor fi continuate in perioada de programare 2021-2027, astfel incat 
sa fie realizate investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar. 

Investiţii suplimentare în sectorul de apă sunt planificate din alte surse, după cum 
urmează: 

- Planul National de Relansare si Rezilienta, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, 
cuprinde 3 piloni de investitii; dintre acestea, primul pilon cuprinde: transport durabil (9,27 mld. 
Euro), schimbari climatice (6,5 mld. Euro), mediu (2,3 mld. Euro), energie si tranzitie verde 
(1,55 mld. Euro) si eficienta energetica si termica (1,8 mld. Euro);  

- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, co-finanţat de UE în perioada 2014-2020 şi 
coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), include investiţii în 
infrastructura de apă în zonele rurale; 

- Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă 2006 – 
2009 care include investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru 
Implementarea Acquis-ului de Mediu; 

- Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Zonele Rurale în 
perioada 2006-2008 prevede investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată; 

- Fondul Naţional de Mediu asigură co-finanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă; 

- “Programul de dezvoltare a infrastructurii din mediu rural” instituit prin Ordonanta nr. 
7/2006 care aloca sume importante pentru realizarea de proiecte de investitii in mediul rural 
unde se gasesc majoritatea aglomerarilor umane cu 2.000 – 10.000 l.e. 

Structura administrativ-teritoriala a judetului Dolj cuprinde un numar de 111 unitati administrativ-
teritoriale, din care 3 municipii, 4 orase si 104 comune, avand resedinta de judet in municipiul 
Craiova. 

Cresterile investitionale in judetul Dolj in domeniul sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata se 
datoreaza urmatoarelor surse: 

 Prin intermediul ISPA a fost finalizat la nivelul municipiului Craiova un proiect cu caracter 
integrat, abordand atat problematica alimentarii cu apa potabila, cat si pe cea a epurarii 
apelor uzate urbane (Constructie statie epurare, Extindere/reabilitare retea canalizare, 
Reabilitare retea alimentare cu apa); 

 In cadrul programului SAPARD in judetul Dolj au intrat in finantare un numar de 13 proiecte, 
acestea fiind deja finalizate si puse in functiune; 

 Prin PHARE 2001 Coeziune Economica si Sociala - Schema de finantare nerambursabila 
pentru proiectele de infrastructura mare - s-a realizat un proiect in municipiul Calafat de 
constructie a Statiei de Epurare; 
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 Prin Proiectul de Dezvoltare Rurala - Banca Mondiala, au fost finalizate 14 sisteme de 
alimentare cu apa; 

 Prin HG 904/2007, a fost aprobata finantarea in procent de 85% din bugetul MMDD, in 
perioada 2007-2013, in cadrul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarirea 
apelor pentru imbunatatirea infrastructurii de apa uzata pentru alte 3 unitati administrativ 
teritoriale din care un oras (Bechet) si doua comune (Perisor si Giurgita). Acestea au fost 
executate si receptionate. 

 In cadrul "Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural" instituit prin O.G. 
7/2006, in judetul Dolj au fost declarate eligibile un numar de 98 de proiecte referitoare la 
alimentare cu apa si canalizare. Finantarea proiectelor se face in transe, astfel incat, din 
totalul de 98 proiecte, la 28 februarie 2013: 14 proiecte sunt finalizate, 37 la faza de 
contractare lucrari iar 51 de proiecte au primit doar prima transa de finantare pentru 
pregatirea documentatiei (studiu de fezabilitate si proiect tehnic), urmand a fi continuate in 
anii urmatori. 

 Prin Programul Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr. 687/1997, 
modificata si completata, 12 sisteme de alimentare cu apa au fost finalizate (Dabuleni, 
Breasta, Castranova, Cetate, Desa, Maglavit, Motatei, Rast, Teasc, Teslui - sat Preajba de 
Padure, Tuglui, Sadova). 

 Prin subprogramul de alimentare cu apa la sate aprobat de H.G. nr. 577/1997, modificata si 
completata prin H.G. nr. 1256/2005 in judetul Dolj au fost aprobate finantarile pentru 38 
sisteme de aliementare cu apa si canalizare, acestea sunt in diverse faze de executie. 

 In cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală cofinantat de Uniunea Europena au 
fost aprobate proiecte pe Masura 322 ce finanteaza un numar de 35 sisteme de alimentare 
cu apa si canalizare. Toate aceste proiecte sunt finalizate. 

 In localitatile judetului Dolj mai exista siteme de alimentare cu apa si canalizare finantate 
din bugetele proprii: in comuna Amarastii de Jos (extindere alimentare cu apa), satele 
Cotofenii din Fata si Beharca (alimentare cu apa) si in comuna Isalnita (alimentare cu apa), 
toate aceste investitii sunt executate. 

 In anul 2010 Ministerul Mediului si Padurilor a aprobat prin ordin de ministru din Fondul de 
Mediu finantarea sistemului de canalizare in comuna Dragotesti. 

 In perioada 2007-2013 au fost realizate prin Fondul de Coeziune prin POS Mediu proiecte 
pentru alimentare cu apa, canalizare si statii de epurare pentru aglomerarile cu mai mult de 
10.000 locuitori: orasele Calafat (Ciupercenii Vechi), Bailesti, Segarcea, Bechet, Dabuleni, 
Filiasi, Craiova si comunele Poiana Mare si Calarasi. 

 In perioada de programare 2014-2020 a fost aprobata finantarea din Fondul de Coeziune 
prin POIM pentru alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile cu mai mult de 2.000 
locuitori: orasele Craiova, Bechet si comunele Carcea, Malu Mare, Ghercesti, Mischii, Simnicu 
De sus, Cotofenii din Dos, Bucovat, Ghioroc, Breasta, Ostroveni, Calarasi, Maglavit, Cerat, 
Poiana Mare, Piscu Vechi, Balasan, Poiana, Rastu Nou. Contractele lucrari vor fi finalizate in 
perioada de programare 2014-2020, cu respectarea regulii n+3, conform regulamentelor 
europene in vigoare. 

Practic, toate aceste investitii realizate sau in curs de realizare nu rezolva necesitatile la nivelul 
judetului Dolj in vederea conformarii la Directivele U.E. privind calitatea apei potabile si epurarea 
apelor uzate. 

 

1.2. OBIECTIVUL GENERAL ȘI ABORDAREA PENTRU ACTUALIZAREA 
MASTER PLANULUI 

Principalul scop al acestui Master Plan este de a furniza un program investitional pentru judetul Dolj, 
ajutand la indeplinirea obligatiilor pe care Romania le are in cadrul Implementarii Directivei 
Consiliului 98/83/EEC referitoare la calitatea apei potabile si a Directivei Consiliului 91/271/EEC 
privind tratarea apei uzate. Programul este astfel structurat incat sa conduca la indeplinirea 
termenelor limita stabilite de Romania la negocierile cu Comisia Europeana pentru atingerea 
conformarii. 

Abordarea este bazata pe urmatoarele principii: 
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 Principala cerere este ca Romania sa fie capabila sa-si indeplineasca obligatiile legale sub 
incidenta Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investitiile propuse vor contribui 
la conformarea cu acest Tratat de Aderare, in concordanta cu Directivele mentionate mai 
sus. 

 Programele de investitii prioritare tintesc o selectie a nevoilor de investitii ce indeplinesc 
cele mai critice termene limita ce reies din aceste obligatii. Procesul de selectie a acordat 
prioritate acelor proiecte ce au sanse de a fi implementate cu succes respectand termenele 
limita, cu scopul de a permite o cat mai eficienta si rapida absorbtie a fondurilor. 

 Programul de investitii pe termen lung este astfel structurat incat sa indeplineasca toate 
obligatiile Romaniei asumate prin Tratatul de Aderare si in conformitate cu cele doua 
directive mentionate mai sus. 

Inevitabil, aplicarea acestor principii a fost intr-o oarecare masura compromisa, trebuind luate in 
considerare si initiativele locale in dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de apa si apa uzata. 
Procesul de planificare a tinut cont si de necesitatea acoperirii comunitatilor rurale izolate cu 
servicii de apa si canalizare. Aceste probleme sunt discutate mai detaliat in partea principala a 
acestui Master Plan. 

Prioritizarea investitiilor tine cont de clusterele si aglomerarile definite in primele perioade de 
programare unde au fost finantate sisteme integrate de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv 
statii de epurare regionale ce vor fi construite astfel incat sa aiba capacitate de preluare a debitelor 
provenite din retelele localitatilor ce sunt incluse in clusterele initiale dar nu sunt finantate in 
proiectele „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Dolj” (finantare 
prin programul POS Mediu) si „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
in judetul Dolj, in perioada 2014-2020” (finantare prin programul POIM), precum si definitia Bancii 
Mondiale privind formarea aglomerarilor. 

 

1.3. STRUCTURA MASTER PLANULUI 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea principala a Master Planului se intentioneaza a fi principalul document strategic al judetului; 
nivelul sau de detaliu este optimizat si corelat in raport cu acest deziderat, intr-o maniera clara si 
concisa. 

 Stabilirea intregului context de planificare; 
 Evaluarea situatiei existente in Judetul Dolj in domeniul infrastructurii pentru apa si apa 

uzata, consecintele de mediu asociate si conditiile socio-economice; 
 Evaluarea lucrarilor aflate in deruare prin programul POIM si alte fonduri; 
 Estimarea cererii viitoare de servicii de apa si apa uzata; 
 Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investitiilor; 
 Formularea strategiei de dezvoltare pentru Judetul Dolj pentru serviciile de apa si apa uzata, 

si derivand din acesta, dezvoltarea unui program investitional pe termen lung; 
 Realizarea unei analize de macro-afordabilitate la nivelul judetului; 
 Dezvoltarea unui program de investitii prioritare realist si suportabil, care sa ia in 

considerare in primii 5 ani din perioada planificata disponibilitatea atragerii de fonduri 
nerambursabile; 

 Formularea unui plan de actiune pentru implementare programului. 
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2. SITUATIA EXISTENTA 

2.1 REZUMAT 

In aceasta sectiune a Master Planului este prezentat cadrul general al dezvoltarii prezentului proiect - 
descrierea judetului Dolj, precum si incadrarea in context regional si national.  

Realizarea profilului judetului incepe cu o privire de ansamblu asupra conditiilor naturale si ale 
infrastructurii, o atentie deosebita fiind acordata resurselor de apa si facilitatilor de management al 
namolului. Infrastructura judetului Dolj prezentata in cadrul acestui capitol se refera la situatia existenta 
in transportul de marfuri si calatori, furnizarea de energie si combustibili, gestiunea deseurilor si 
telecomunicatii. Infrastructura aferenta sectorului de apa/apa uzata va face obiectul unui capitol 
separat.  

In continuare este prezentata o sinteza a economiei locale si a aspectelor demografice (evolutia si 
structura populatiei, veniturile si cheltuielile gospodariei). De asemenea, se prezinta sintetic cadrul 
institutional existent si principalii actori implicati direct sau indirect in domeniul infrastructurii cu apa si 
apa uzata.  

Primul pas in elaborarea acestui capitol l-a constituit colectarea informatiilor referitoare la datele 
demografice, socio-economice si alte informatii de baza ce privesc grupurile tinta ale proiectului, inclusiv 
informatii privind activitatile locale industriale si comerciale si perspectivele de dezvoltare pe termen 
mediu si lung.  

La nivel de judet informatiile necesare au fost obtinute din surse oficiale, in principal de la Institutul 
National de Statistica si sucursalele lui la nivel regional si judetean, Directii locale ale Administratiei 
Nationale „Apele Romane”, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj. Acestea au fost completate cu datele 
colectate in timpul vizitelor pe teren si prin intermediul chestionarelor transmise si completate de catre 
Autoritatile Locale si Operatorul Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. al sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare. S-a acordat o importanta deosebita acestor informatii, deoarece au stat la baza 
previziunilor care fundamenteaza stabilirea investitiilor pe termen lung.  

Subcapitolele finale care prezinta resursele de apa la nivel judetean si nivelul de poluare a apei au 
condus la identificarea problemelor cu care se confrunta judetul Dolj in aceste sectoare, acestea 
afectand/ conditionand nu numai dezvoltarea infrastructurii apa-canal, ci si dezvoltarea generala a 
intregului judet. Aceste deficiente se vor reflecta in costurile investitionale estimate, prezentate in 
Strategia judeteana, Planul de Investitii pe termen lung si Programul investitiilor prioritare. 
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2.2 ARIA DE ACOPERIRE A MASTER PLANULUI 

2.2.1 LOCALIZARE 

 

 

 

Figura 2.1 Regiunile de dezvoltare ale Romaniei 

Conform Hotararii de Guvern nr 488/24.05.2001 au fost create 8 mărimi statistice, astfel ca teritoriul 
României a fost împărțit în opt regiuni de dezvoltare, denumite după poziția lor geografică astfel: Nord-
Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 

Zona de amplasare a proiectului este județul Dolj, situat în zona sud-vestica a României, în regiunea 

Sud-Vest. 

Tabel 2-1 Regiunile de dezvoltare ale României 



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

1 
 

Număr 
Regiune  

Denumire 
Regiune 

Județele componente 

1 NORD-EST Botoșani, Vaslui, Iași, Suceava, Neamț, Bacău 
2 SUD-EST Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău 

3 SUD 
Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, 
Călărași 

4 SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj, Vâlcea 
5 VEST Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara 
6 NORD-VEST Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj 
7 CENTRU Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș, Alba 
8 BUCUREȘTI București și Ilfov 

 

Judetul Dolj este situat in extremitatea sud-vestica a Romaniei, pe cursul inferior al raului Jiu. Judetele 
vecine sunt: judetul Olt la Est, judetul Mehedinti la Vest, Gorj la Nord si Valcea (Nord-Est). Exista o 
singura granita naturala in partea sudica, reprezentată de cursul Dunarii, care constituie granita tarii cu 
Bulgaria. 

Figura urmatoare prezinta localizarea judetului Dolj in cadrul teritoriului national precum si un detaliu al 
acestuia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Localizarea judetului Dolj in cadrul Romaniei  

Suprafata judetului Dolj este de 7.414 kmp, reprezentand 3,1% din suprafata totala a Romaniei si 
25,4% din suprafata Regiunii Sud-Vest, si ocupa astfel locul 7 in clasamentul judetelor Romaniei dupa 
suprafata. 

Tabel 2-2 Pozitia geografica a Judetului Dolj: 
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Punctul 
extrem 

Localitatea 
Longitudinea 

estica 
Longitudinea 

nordica 

Nord Satul Nistoi - Comuna Farcas - 44° 42' 

Sud Satul Chiasu - Comuna Dabuleni - 43° 43' 

Est Satul Zvorsca - Comuna Amarastii de Sus 24° 16' - 

Vest Satul Ciupercenii Vechi - Municipiul Calafat 22° 50' - 

           (Sursa: Sursa: INSSE-baza de date TEMPO) 

Destinatia celor 7.414 km2 (reprezentand 741.401 ha) la nivelul anului 2014 era:  

 585,135 mii ha suprafata agricola,  
 85,31 mii ha paduri si alte terenuri cu destinatie forestiera,  
 20,88 mii ha ape si balti,  
 50,07 ha alte suprafete.  

 

Suprafata agricola a judetului Dolj la nivelul anului 2020 era de 585,135 ha, din care: arabil 83,4%, 
pasuni 11,8%, fanete si pajisti naturale 0,5%, vii 2,88%, iar livezi 1,26%. 
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2.2.2 DESCRIEREA GENERALĂ A JUDEȚULUI DOLJ 

Judetul Dolj este format din 111 Unitati Administrativ Teritoriale din care: 
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- 3 municipii (Craiova, Bailesti, Calafat); 
- 4 orase (Bechet, Dabuleni, Filiasi, Segarcea); 
- 104 comune si 376 sate componente. 

In anul 2016, conform Institutului National de Statistica populatia judetului Dolj se cifra la nivelul de 
698.179 persoane. Municipiul Craiova este resedinta de judet , iar la nivelul anului 2011 inregistra un 
numar total de 269.506 locuitori. 

Caile de comunicatie la nivelul judetului Dolj sunt variate: Aeroport Internaţional in Municipiul Craiova, 
doua porturi la Dunare: Calafat şi Bechet, puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria, reţea de cai ferate 
- 227 km (84 km electrificata) - Craiova fiind principalul nod feroviar in regiunea Oltenia, la acestea 
adaugandu-se infrastructura rutiera alcatuita din: trei drumuri europene ce totalizeza 191 km, drumuri 
naţionale: 480 km, drumuri judeţene: 1.096 km, drumuri comunale: 863 km. 

Judeţul este traversat de doua coridoare pan-europene: Coridorul multimodal IV (Berlin – Nurnberg – 
Praga – Budapesta – Bucuresti – Constanta – Salonic - Istanbul) si Coridorul VII (Dunarea). 

Relieful este dominat de Câmpia Româna, dar exista şi zone deluroase in nord. Dupa aspectul general 
predominant al reliefului, Doljul poate fi considerat un judeţ de câmpie, iar dupa agentul principal care 
a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului sau se incadreaza perfect in categoria 
judeţelor dunarene. 

Reţeaua hidrografica este reprezentata de Dunare, care curge intre Cetate şi Dabuleni şi râul Jiu care 
strabate judeţul de la Filiaşi la Zaval, cât şi de lacuri şi iazuri. 

Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, dar poziţia sa şi caracterul depresionar al terenului 
pe care il ocupa in apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic determina, in ansamblu, o 
clima mai calda decât in partea centrala şi nordica a ţarii, existând astfel influenţe mediteraneene, 
datorita poziţiei sud-vestice şi protecţiei dealurilor din nord. 
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2.3 CARACTERISTICI NATURALE 

2.3.1 RELIEF 

Relieful este dominat de Campia Romana (88%), dar exista si zone deluroase in nord. Relieful judetului 
cuprinde zona de lunca a Dunarii, campia si zona de deal. . Din punct de vedere al reliefului, teritoriul 
judetului Dolj se incadreaza atat in zona dealurilor cat si in zona de campie: Dealurile Amaradiei - care 
apartin Piemontului Oltetului - au altitudini maxime de 250-325 m.  

La vest de Jiu se afla regiunea campiilor colinare care cuprinde Campia Balacitei, Campia Oltetului, 
Campia Argetoaiei si Campia Desnatuiului. Altitudinile scad la 180-35 m in Campia Romana, iar cele mai 
scazute altitudini sunt in Luncile Jiului si Dunarii. 

Dealurile piemontane (Dealul Bucovat - 165 m; Dealul Carligei - 160 m; Dealul Drumul Mare 158,5 m) 
ale Piemontului Balacitei, delimiteaza culoarul Jiului la vest, iar unitatile deluroase ale Piemontului 
Oltetului (Dealul Viilor - 209,5 m; Dealul Mlecanesti - 203,5 m si Dealul Carcea), contureaza limita estica 
a culoarului. 

Raul Jiu a inceput sa fragmenteze Piemontul Balacitei, in curs de ridicare, alaturi de afluentii sai de 
dreapta: Argetoaia si Raznicul, care au inaintat regresiv, iar Amaradia si afluentii sai au fragmentat 
Piemontul Oltetului. 

Unitatile morfologice ale vaii, respectiv terasele si lunca consemneaza reflexul tectonicii si neotectonicii, 
in desfasurarea treptelor de terasa, dar mai ales in dimensionarea si functionalitatea unor elemente 
morfografice si morfologice (podul si fruntea teraselor). 

Terasele sunt in numar de cinci si ocupa cea mai mare suprafata. Prezinta poduri largi cu aspect valurit 
(trasatura datorata prezentei dunelor de nisip) si frunti tesite. 

Terasa I, denumita si terasa de lunca, cu altitudinea relativa de 5-10 m, este cea mai restransa 
ca suprafata. Ea dispare la Facai, la sud de Craiova. La nivelul acestei trepte de terasa si la 
nivelul luncii se desfasoara cartierele Brestei, Nisipului, Lunca, Catargiu, Craiovita Noua, 1 Mai, 
Romanesti si Valea Rosie. 

o Terasa a II-a, cu altitudine relativa de 25-30 m, este bine reprezentata in perimetrul municipiului 
Craiova. La nivelul podului acestei terase se desfasoara cartierele centrale ale municipiului 
Craiova (Sarari, Valea Rosie, Calea Bucuresti, Zona centrala, si partial cartierele Nisipului si 
Brestei). Continuitatea acestei trepte de terasa este intrerupta de raul Amaradia, la nord de 
municipiul Craiova. Podul terasei inclina de la 30 m altitudine relativa, la Isalnita, la 25 m, 
altitudine relativa, la Malu Mare. 

o Terasa a III-a, cu altitudine relativa de 30-35 m, prezinta un pod larg usor valurit datorita 
dunelor de nisip si agestrelor. La nivelul acestei trepte de terasa se desfasoara cartierele Lapus, 
Rovine, Brazda, George Enescu, Craiovita, Calea Bucuresti, iar partial, Sarari si zona centrala. 

o Terasa a IV-a, cu altitudine relativa de 45-50 m, este o treapta morfologica bine conturata, La 
nivelul podului acestei terase sunt construite cartierele Bariera Valcii si Lapus-Arges. 

o Terasa a V-a, are altitudine relativa 55-60 m si este cea mai veche, ocupa cea mai mica 
suprafata, se pastreaza sub forma de petice si prezinta o structura dominata de nisipuri si 
pietrisuri. 

Meandrarea puternica realizata de raul Jiu in perfectarea profilului de echilibru explica morfologia albiei 
majore si luncii, care asociaza ostroave, grinduri, brate moarte sau belciuge, dar si frecvente ochiuri de 
apa, ori arii inmlastinite la nivelul luncii. 

Lunca prezinta o desfasurare asimetrica, cu latimi ce depasesc uneori 3 km, iar altitudinea absoluta 
coboara de la 78-79 m, la confluenta Jiului cu Amaradia, la 70 m in dreptul localitatii Balta Verde.. 
Nivelul piezometric se gaseste la adancimea de 24 m, dar in ariile mai joase ale luncii apar apele 
suprafreatice sau epidermice care formeaza chiar luciu de apa si zone umede cu tendinte de inmlastinire. 
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Dunele de nisip s-au format pe directia vantului dominant, VNV-ESE, in dune longitudinale, campuri de 
dune sau fascicole, intre care apar depresiuni inguste si lungi, frecvent mlastinoase, Unele dune sunt 
fixate si acoperite cu soluri incipiente sau evoluate, altele sunt stabilizate, dar nesolificate, in timp ce 
dunele active sunt supuse deflatiei.  

Raspandirea dunelor este neuniforma, cu doua areale de concentrare a acestora : Calafat – Poiana Mare 
– Rast si Tâmburești – Sadova – Dăbuleni – Ianca.  

 

2.3.2 GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE 

2.3.2.1 Geologia 

Solurile din judetul Dolj apartin provinciei silvo-stepa si se grupeaza astfel: 

 Clasa argilovisoluri cu tipurile: soluri brune de padure, soluri brin-roscate de padure, soluri 
argiloluviale modrat podzolite; 

 Clasa molisuri cu tipurile: cernoziomuri, cernoziomuri lebigate, cernoziomuri castanii, 
cernoziomuri carbonatice s.a 

 Clasa solurilor neevoluate cu tipurile: soluri aluviale, soluri nisipoase, slab solidificate 

 Clasa argilovisolurilor evolueaza sub padurea de stejar, cer si garnita, pe formatiuni geologice 
de argile, nisipuri si pietrisuri calre alcatuiesc Pietmontul Getic si respectiv dealurile din nordul 
Judetului. 
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Figura 2-2 Tipuri de sol in judetul Dolj  

 

 

Solurile brune de padure acopera podurile teraselor si culmile deluroase de la nord de linia Cornu, 
Terpezita, Craiova, Robanesti. 
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Solurile brun-roscate de padure apar frecvent in partea de mijloc a judetului pe o fasie lata, ocupand 
treptele mai inalte ale campiei de la vest de Jiu, ca si partea nordica a campului dintre Jiu si Olt. Aceasta 
fasie reprezinta o zona de tranzitie de la podis la campia propriu-zisa a Olteniei. 

In sud, aceste soluri sunt intalnite in arealul localitatilor: Unirea, Giubega, Perisor, Segarcea, Celaru. 
Aceasta categorie de soluri se formeaza pe luturi argiloase si loessoide (loessul este o roca prafoasa, 
usor cimentata de culoare galbuie) sunt soluri fertile pentru majoritatea culturilor agricole, pentru 
pomicultura si viticultura. Renumitele plantatii din podgoria Segacei, Galicea Mare sau Delul Viilor din 
jurul Craiovei, se afla in cea mai mare parte pe astfel de soluri. 

Clasa molisolurilor, cu cernoziomuri levigate si cernoziomuri ciocolatii, se formeaza pe luturi loessoide, 
depozite luto-nisipoase sub vegetatia de stepa si silvostepa pe terasele mai inalte de la vest de Valea 
Desnatuiului si pe campul din stanga Jiului unde nu sunt nisipuri. Existenta lor se poate urmari pe o 
fasie de la Maglavit, Motatei, Bailesti, Barca, Gingiova. 

Pe terasa inferioara si in Lunca Dunarii, afectata de acumularile nisipurilor, sectorul Calafat - Rast si 
Bechet - Dabuleni, exista un mozaic de soluri cu usoara dominare a cernoziomurilor nisipoase. 

Clasa solurilor neevoluate, prezente in lunca larga a Dunarii si Jiului, se grupeaza in soluri aluviale, care 
in multe portiuni au evoluat spre cernoziomuri aluviale. 

In Lunca Dunarii prezenta aluviunilor nisipoase si a nisipurilor spulberate de vant a determinat 
predominarea solurilor nisipoase in diferite grade de evolutie, precum si a nisipurilor nesolificate. 

In ceea ce priveste calitatea solurilor, conform S.R.T.S. 2003 (Sistemul Roman de Taxonomie al 
Solurilor), solurile judetului Dolj pot fi grupate in urmatoarele clase:  

 PROTISOLURI care ocupa o 19,8% din total suprafata agricola, reprezentate de tipurile 
dominante Regosoluri, Psamosoluri si Aluvosoluri;  

 CERNISOLURI care ocupa 36,8%, reprezentate de tipurile dominante Cernoziomuri si 
Faeoziomuri;  

 LUVISOLURI care ocupa 25,8%, reprezentate de tipurile dominante Preluvosoluri si Luvosoluri;  
 PELOSOLURI care ocupa 7,2% din totalul suprafetei agricole, reprezentate de tipurile dominante 

Pelosoluri si Vertosoluri;  
 HIDRISOLURI care ocupa 3,5%, reprezentata de tipurile dominante Stagnosoluri si Gleiosoluri;  
 ANTRISOLURI care ocupa 4,1% reprezentate de tipul dominant Erodosol, alaturi de care apar si  
 alte soluri pe 2,7% din total suprafata agricola, reprezentata de tipurile Renzine, Litosoluri, 

Eutricambosoluri, Planosoluri, Soloneturi si Solonceacuri etc. 

Zonele critice sub aspectul deteriorarii solurilor se gasesc in: 

 Zona de sud a judetului Dolj - fenomenul de deflatie eoliana ca urmare a taierilor abuzive a 
lizierelor de salcami. 

 Zona Bradesti nord, Melinesti, Talpas - Farcas. 
 Spargerea accidentala a conductelor magistrale de transport titei, motorina, gaze etc. ale SNP 

PETROM, S.C. CONPET S.A., ROMGAZ, DISTRIGAZ etc. 
 Depozitele de deseuri industriale din extravilanul municipiului Craiova. 

Suprafetele de sol cuatificate poluate in urma activitatii industriale in judetul Dolj, conform Raportului 
anual privind starea de mediu in judetul Dolj in anul 2020, emitent APM Dolj, reprezinta 0,111% din 
suprafata judetului si se prezinta astfel: 8.158 ha depozite de depozite din extractia hidrocarburilor, 
77,36 ha slamuri petroliere din industria extractiva. 

Potrivit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in sudul si vestul tarii (Muntenia, Oltenia si Banatul 
de Sud), dar si in regiuni din centrul Dobrogei se poate vorbi despre fenomenul de desertificare. Potrivit 
Agentiei Locale pentru Protectia Mediului, situatia cea mai grava este in judetul Dolj, unde desertificarea 
atinge deja aproape 6% din suprafata judetului. Daca in 1977, ponderea padurilor din suprafata Doljului 
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era de 12%, acum, in urma taierilor masive aceasta este de numai 7%, mult mai mica decat media la 
nivel national  care este de patru ori mai mare. 

In cateva localitati precum Sadova, Dabuleni, Marsani si Desa, solul este predominant nisipos si nu 
retine apa. Pentru a impiedica procesul de extindere a desertificarii, autoritatile dezvolta ample 
programe de impadurire. O alta masura de contracarare a acestui fenomen este aplicarea irigatiilor. 

Conform situatiei Societatii Nationale de Imbunatatiri Funciare (S.N.I.F.) S.A. Dolj, suprafata amenajata 
la nivelul judetului in anul 2013 este urmatoarea: 12.610 ha in sistemul de amenajare Est (Sadova-
Corabia; Nedeia-Macesu) si 1.100 ha in sistemul de amenajare Vest (Calafat- Bailesti), suprafata mica 
daca tinem cont de factorii pedo-climatici caracteristici judetului si de totalul suprafetei agricole. 

2.3.2.2 Resurse naturale neregenerabile 

Resursele din subsolul judetului Dolj cuprind zacaminte de titei (la Melinesti, Bradesti, Almaj, Simnicu 
de Sus, Ghercesti, Pielesti, Cosoveni, Malu Mare, Carcea), si gaze naturale (la Isalnita, Ghercesti, 
Simnicu de Sus, Pielesti si Cosoveni). Ca si tipuri de roci de constructie se regasesc: argile, luturi 
argiloase, balast, aflate in diferite perimetre din aria localitatilor Calafat, Filiasi, Barca, Cernele, Lipov, 
Isalnita.  

O alta resursa naturala o constituie apele minerale valorificate local, care se afla la Urzicuta si Gighera.  

Celelalte resurse naturale sunt reprezentate prin bogatia apelor de suprafata, calitatea deosebita a 
solului, padurile, pasunile si fanetele naturale. 

 

2.3.2.3 Reteaua hidrografica 

Reteaua hidrografica este reprezentata de Dunare ( granita judetului Dolj cu Bulgaria), care curge 
intre Cetate si Dabuleni, cu afluentul Desnatui si Jiul, care strabate judetul de la Filiasi la Zaval pe o 
distanta de 154 km, cu afluentii Gilort, Motru, Argetoaia, Rasnic si Amaradia, cat si de lacuri si iazuri 
(Lacul Bistret, Fantana Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni). 
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Principalele cursuri de apa ale judetului Dolj sunt in ordinea marimii debitului urmatoarele: fluviul 
Dunarea al carui curs se desfasoara pe 150 km in limitele judetului, raul Jiu, care strabate judetul de la 
nord la sud pe o distanta de 154 km si raul Amaradia care se varsa in raul Jiu, fiind cel mai mare afluent 
al acestuia de pe teritoriul judetului Dolj. 

Denumirea 
cursului de apa 

Lungimea cursului 

Pe teritoriul 
României (km) 

Pe teritoriul judetului 
Dolj (km) 

Dunarea 1.075 150 

Jiu 339 140 

Amaradia 103 34 

Desnatui 95 84 

Teslui 92 73 

(Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Dolj) 

Rauri 

o Fluviul Dunarea formeaza granita de sud a judetului Dolj cu Bulgaria si dreneaza toate apele 
curgatoare de pe teritoriul judetului. 

Debitele medii multianuale ale fluviului variaza intre 5,460 m3/s si 5,580 m3/s. Debitele medii anuale in 
anii ploiosi si in anii secetosi, reprezinta cca 1,50 si respectiv, cca. 0,70 din debitul mediu multianual.. 
Debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1% (o data la 100 ani), sunt apropiate de 16.700 
m3/s. In cazul debitelor medii zilnice minime (anuale) cu probabilitatea de depasire de 80% (o data la 
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5 ani) care se pot aprecia ca sunt cca 1,800 – 1,850 m3/s, iar cele corespunzatoare aceleiasi probabilitati, 
dar calculate pe perioada iunie – august, cand cerintele diverselor folosinte sunt maxime, de cca 2,650 
– 2,700 m3/s. Debitul mediu multianual de aluviuni in suspensie variaza intre 1,110 si 1,350 kg/s, 
debitul de aluviuni tarate fiind nesensibil comparativ cu cel din suspensie. 

o Jiul este afluent de ordinul I al Dunarii si conflueaza cu aceasta la 692 km amonte de varsarea 
fluviului in Marea Neagra. 

Raul Jiu are o lungime de 339 km, panta medie de 5 ‰, un coeficient de sinuozitate de 1,85 si un bazin 
de 10080 km2. Reteaua hidrografica insumeaza 3.876 km. Densitatea retelei hidrografice este de 0,38 
km/km2, fiind superioara mediei pe tara (0,33 km/km2). 

Debitul mediu multianual al Jiului variaza intre 86 m3/s la intrare si 94 m3/s la varsare. Lunar, volumul 
maxim se produce de regula in aprilie, iar cel minim in octombrie, cand volumul scurs reprezinta in 
medie cca 16 %, si respectiv cca 3 % din cel anual. Debitul mediu multianual de aluviuni in suspensie 
este de 165 kg/s. 

Pe partea dreapta raul Jiu primeste 31 afluenti dintre care mai importanti mentionam: Tismana, Jilt, 
Motru, Rasnic. Pe partea stanga raul Jiu primeste 21 afluenti din care mai importanti mentionam: Jiu de 
Est, Sadu, Cioiana, Gilort, Amaradia. 

o Raul Jiet reprezinta o veche albie parasita a Jiului, in buna parte colmatata de apele de 
inundatii. Panta redusa a apei si largirea albiei au favorizat aluvionarea, despletirile si formarea 
de ostroave, cum sunt cele din zona Bechet, formand periculoase puncte de formare a 
zapoarelor. 

o Raul Amaradia, afluent pe partea stanga a raului Jiu, izvoraste din zona de contact a regiunii 
Subcarpatice cu Depresiunea Getica, pe care o strabate in intregime in partea ei centrala pe 
directia nord-sud. Insumeaza o suprafata de aproximativ 826 km2, o altitudine medie de 241 m 
si o panta medie a bazinului de 43 m/km.  

o Raul Desnatui, afluent direct al Dunarii figureaza intre raurile mici, tipice de campie, cu 
izvoarele la o altitudine de numai 260 m in Campia inalta a Balacitei. Pana sa ajunga in actualul 
lac Bistret, strabate un drum de 95 km si dreneaza o suprafata de 2015 km2. Afluentii mai 
importanti ai lui sunt Terpezita si Baboia. 

Lacurile 

o Acumularea Isalnita - Lacul de acumulare Isalnita este situat in judetul Dolj, pe raul Jiu la km 
243. A fost pus in functiune in anul 1965, are o suprafata de 180 ha si un volum util de 1,4 mil. 
metri cubi. Lacul de acumulare Isalnita serveste si la alimentarea cu apa a municipiului Craiova. 

o Lacul Mic Victoria Geormane - Este o acumulare naturala de apa situata la 25 km aval de 
municipiul Craiova, pe versantul stang al Vaii Jiului, pe podul terasei inferioare la contactul cu 
terasa superioara.. La niveluri mari apele lacului se descarca intr-un lac mai mic si de aici in raul 
Jiu. O perioada de timp acest lac a fost folosit ca si amenajare pentru piscicultura. 

o Lacul de acumulare Fantanele - contruit pe raul Desnatui, localitatea Fantanele, judetul Dolj. 
Suprafata bazinului de receptie este de 441 km2 si are un volum de exploatare cuprins intre: 
0,920 mil. mc si 37 mil. mc si un volum de atenuare a viiturilor 26,6 mil. mc. 

o Acumularea Caraula - Este amplasata in zona localitatii Caraula, pe paraul Baboia, fiind 
constituita dintr-o cuveta marginita de versantii naturali ai vaii. Barajul a fost pus in functiune 
in anul 1971, fiind contruit din pamant cu masca din beton armat. A fost construit in scopul 
irigarii si pentru atenuarea undei de viitura in caz de inundatii. Barajul are o lungime de 451 m, 
latimea de 6 m, iar inaltimea de 6 m. Suprafata acumularii la nivelul normal de detentie este de 
72 ha. Volumul util al acumularii este de 1.18 mil. mc, iar volumul de atenuare al viiturilor de 
0,61 mil. mc. 

o Pe teritoriul judetului Dolj se afla un singur lac natural si anume lacul Bistret aflat in lunca 
Dunarii. Suprafata lacului este vasta, ocupand 1867 ha, volumul fiind de 28 mil. mc. 
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o Acumularea Bistret - Este amplasata in zona localitatii Carna, pe paraul Desnatui, fiind 
constituita dintr-o cuveta marginita de un dig de contur cu lungimea de 2,4 km, latimea la 
coronament 3,5 m, iar inaltimea de 6 m. A fost construit in scop piscicol si pentru atenuarea 
undei de viitura in caz de inundatii, fiind pus in functiune in anul 1972. Suprafata acumularii la 
nivelul normal de detentie este de 2050 ha. Volumul util este de 41 mil mc iar volumul de 
atenuare al viiturilor - 12,9 mil mc. 

Tabel 2-3 Caracteristicile lacurilor naturale: 

Nr. 
crt. 

Denumire lac Suprafata 
(km2) 

Altitudine 
(mdM) 

Adancime 
medie (m) 

1 Mic (Victoria-Geormane)  0.59 87.6 2.5 

2 Balta Buricliu  0.56 62.5 1 

3 Balta Radi  0.61 72.8 1.5 

4 Balta Păsărică  0.6 75.6 1 

5 Balta Lata  0.6 52.5 1 

6 Balta Fantana Banului  3.14 45.7 1.5 

7 Balta Ciupercenilor  1.68 57.5 1 

8 Balta Tarova  1.99 55.6 1 

9 Balta Marginita  2.56 72.4 1.5 
(Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu)  

Toate baltile mentionate in tabelul anterior sunt localizate in zona de sud-vest a judetului Dolj, delimitata 
de comuna Rast la est, cursul Dunarii la sud, sud-vest si comuna Cetate la nord. 

Surse subterane  

In general clasificarea apelor subterane in freatice sau de adancime se face in functie de adancimea la 
care sunt situate fata de suprafata terenului, stabilindu-se conventional ca stratele acvifere pana la 
adancimea de 60 m sa fie freatice, iar cele sub aceasta adancime sa fie strate acvifere de adancime. 

In perimetrul Directiei de Ape Jiu (D.A. Jiu) in zona Campului Leu – Rotunda este o execeptie, si anume, 
Stratele de Fratesti, cu toate ca se situeaza la adancimea de 40-45 m sunt strate acvifere de adancime, 
deoarece au deasupra lor un strat freatic. 

Principalele hidrostructuri freatice din perimetrul D. A. Jiu sunt: 

 Hidrostructura apelor freatice din Campia Olteniei; 

 Hidrostuctura apelor freatice din Piemontul Getic. 

Apele subterane de adancime sunt constituite in hidrostructurile: 

 Hidrostructura stratelor de Fratesti; 

 Hidrostructura stratelor de Candesti; 

 Hidrostructura stratelor romaniene; 

 Hidrostructura stratelor daciene. 

Apele subterane freatice: In partea nordica a unitatilor deluroase, apa freatica se afla la adancimi de 
15-22 m si este interceptata de vaile raurilor prin izvoare ce apar la baza dealurilor si alimenteaza 
afluentii Jiului. 



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

8 
 

Pe terasele Dunarii, adancimea apei freatice ajunge pana la 5–10 m, iar in Lunca Dunarii, se mentine 
intre 2–5 m. Pe campul mai inalt, de la est de Desnatui, dintre Radovan – Segarcea – Dranic, adancimea 
apelor este cuprinsa intre 20-30 m. Aceeasi valoare a adancimilor se mentine si in zona campului inalt 
Leu – Rotunda (din Campia Romanatilor la est de Jiu). 

In unele locuri apele subterane de adancime, precum si cele freatice au caracter mineralizat, cu continut 
clorosodic si sulfuros, ca cele din aria localitatilor Urzicuta si Gighera din sudul judetului, folosite de 
localnici in scop terapeutic.  

Apele subterane de adancime: 

Complexul acvifer Romanian 

In cuprinsul Campiei Olteniei, Romanianul are o raspandire neuniforma. Limita maxima a extensiunii 
sudice a depozitelor romaniene sub formatiuni mai noi, trece prin localitatile: Perisor, Intorsura, Sud, 
Cerat, Horezu Poenari, Sadova, Est Bechet, Dabuleni, Grojdibod, Corabia, Segarcea Vale. In restul 
perimetrului depozitele romaniene lipsesc, probabil indepartate de eroziunea avansata a vaii Dunarii. 

Din punct de vedere chimic apele cantonate in stratele acvifere din Romanian nu indeplinesc conditiile 
de potabilitate admisibile. Valoarea mineralizatiei este sub 1000 mg/l, dar compozitia chimica a apelor 
arata depasiri mari la indicatorul NH4

+, cum ar fi: foraj (F) sere Isalnita 13,4 mg/l; F1 pod Amaradia 
30,9 mg/l, limita admisa de Legea apei potabile nr. 458/2002 fiind 0,5 mg/l. 

Importanta economica a acviferului Romanian poate fi deosebita, in zonele in care stratele de Candesti 
sunt erodate sau au debite reduse (zonele luncilor Jiului si Oltului) si unde din anumite cauze nu poate 
fi folosit orizontul freatic pentru alimentari cu apa, daca se rezolva, prin statii de tratare, problema 
excesului de amoniu. 

Complexul acvifer Dacian 

Formatiunile daciene, in cuprinsul Campiei Olteniei, au o larga raspandire, fiind intalnite din valea Drincei 
pana in valea Oltului. Ele lipsesc in sectorul Dunare-Drincea si in lunca Dunarii din sectorul Jiu-Olt. 

In sectorul cuprins intre Plenita, Giubega, sud Cerat, Horezu Poenari, Bechet, depozitele daciene se 
gasesc imediat sub depozitele aluvionare ale teraselor si luncilor Dunarii si Jiului. In rest ele sunt 
acoperite de formatiuni romaniene. Se constata o crestere continua a grosimii depozitelor daciene de la 
vest la est si de la sud la nord. 

. In zona Craiova depozitele daciene depasesc 150,0 m grosime. 

Din punct de vedere hidrochimic apele subterane cantonate in complexul acvifer Dacian îndeplinesc 
conditiile de potabilitate admisibile, fiind ape bicarbonate cu mineralizatia totala pana la gr/l si duritatea 
totala sub 30 grade germane in zona Motru - Rovinari - Tg. Carbunesti, unde sunt folosite la alimentarea 
cu apa a oraselor respective. In sud, in subsolul Campiei Olteniei, apele din acest complex acvifer au 
depasiri mari la indicatorul NH4

+, cum ar fi la: F sere Isalnita 20,9 mg/l; F Mihaita-Predesti 35 mg/l. 

Stratul acvifer din stratele de Fratesti 

In perimetrul A.B. Jiu stratele de Fratesti se dezvolta numai in spatiul corespunzator Campului Leu-
Rotunda si pe o mica suprafata din Campul Salcuta-Dranic; in restul teritoriului, ocupat de piemont si 
terasele Dunarii si Jiului, fiind indepartate de eroziune. Ele formeaza partea superioara a Pleistocenului 
inferior, Saint Prestianul. 

Stratele de Fratesti prezinta un orizont aproape continuu de pietrisuri si nisipuri cu lentile de 
bolovanisuri; la partea superioara apar nisipuri cu concretiuni si placi grezoase, uneori si cu concretiuni 
calcaroase. Coperisul stratelor de Fratesti este constituit dintr-un pachet gros de argile, care il protejeaza 
destul de bine impotriva poluarii potentiale. Grosimea acestor depozite variaza intre 20 m in nordul 
Campului Leu-Rotunda si 2-4 m la contactul dintre acesta si terase. 
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Pe versantul drept al Jiului, stratele de Fratesti se dezvolta intre Bucovat si Padea si au grosimi intre 6-
15 m. 

Apele subterane din acest complex au o mineralizatie totala de 400-1.100 mg/l, cu predominarea 
amoniului HCO-3, incadrandu-se in tipul hidrochimic bicarbonatat. 

Importanta economica a acviferului stratelor de Fratesti este deosebita deoarece acesta intruneste toate 
conditiile de utilizare, in cadrul unor captari mari, pentru alimentarea cu apa a localitatilor din zona. 

Captarea Gioroc, care satisface o parte din necesarul de apa al municipiului Craiova, furnizeaza 140 l/s 
din apele provenite din stratele de Fratesti. 

Captarea Segarcea, care satisface necesarul de apa al orasului, furnizeaza 10 l/s din apele provenite din 
stratele de Fratesti. 

De asemenea, importante unitati economice si localitati din zona folosesc in alimentarea cu apa foraje 
ce capteaza complexul acvifer al stratelor de Fratesti (Celaru, Apele Vii, Redea si altele). 

Complexul acvifer al stratelor de Candesti 

In cuprinsul Campiei Olteniei, stratele de Candesti se dezvolta in interfluviile Desnatui-Jiu si Jiu-Olt, in 
rest ele lipsind, probabil fiind indepartate de eroziune. 

In Piemontul Getic acest complex acvifer, de varsta Pleistocen inferior are o mare dezvoltare, intalnindu-
se pe tot cuprinsul piemontului, cu grosimi variabile ce cresc de la vest (3060 m) la est (150-200 m). 

Apele subterane din acest complex acvifer indeplinesc limitele de potabilitate avand o mineralizatie 
cuprinsa intre 400-950 mg/l, incadrandu-se in tipul bicarbonat sau bicarbonat calcic. 

Avand in vedere capacitatea mare de debitare a stratelor acvifere din acest complex, precum si situarea 
lor la o adancime relativ redusa (in jur de 100 m limita Pleistocenului inferior/Romanian), complexul 
acvifer al stratelor de Candesti reprezinta o sursa foarte importanta de alimentare cu apa potabila si 
industriala pentru localitatile din interfluviul Jiu-Olt. 

La contactul dintre Piemontul Getic (Campia Inalta a Balacitei) si Campia Olteniei (terasa Perisor), apar 
o serie de izvoare cu debite mici, dar a caror calitate a apei este deosebita. 

 

2.3.3 CLIMA 

Judetul Dolj apartine zonei cu clima temperata, dar pozitia sa si caracterul de depresiune al terenului 
pe care il ocupa in vecinatatea curburii facute de lantul montan carpato-balcanic, determina, in 
ansamblu, un climat mai cald decat in partea centrala si nordica a tarii si un continentalism mai moderat 
decat in jumatatea sa estica. 

Temperatura medie anuală a fost în anul 2018 de 12,9oC la staţia de observaţie Calafat, de 12,3oC la 
staţia de observaţie Craiova, 12,2oC la staţia de observaţie Bechet şi 12,4oC la staţia de observaţie 
Băileşti. 

Media lunară cea mai scăzută s-a înregistrat în luna decembrie (1,5oC la staţia de observaţie Calafat, -
0,3oC la staţia de observaţie Craiova, 0,4oC la staţia de observaţie Bechet şi 0,5oC la staţia de observaţie 
Băileşti), iar cea mai ridicată în luna august (+24,8oC la staţia de observaţie Calafat, +24,2oC la staţia 
de observaţie Băileşti, +24,0oC la staţia de observaţie Craiova, +23,4oC la staţia de observaţie Bechet). 

Temperatura maximă absolută anuală a fost în 2018 de 36,3oC la 26 august la staţia de observaţie 
Bechet, iar minima absolută  anuală de –18,4oC la 1 martie tot la staţia de observaţie Bechet. 

Din punct de vedere pluviometric, Doljul se caracterizează prin cantităţi anuale de precipitaţii relativ 
mici, cantitatea anuală fiind de 617,7 l/m2 la staţia de observaţie Calafat, 725,1 l/m2 la staţia de 
observaţie Craiova, 651,4 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 630,2 l/m2 la staţia de observaţie 
Băileşti. 
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Cantitatea lunară minimă s-a înregistrat în luna octombrie 2018 de 1,0 l/m2 la staţia de observaţie 
Calafat, 5,0 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 4,0 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 1,4 l/m2 la 
staţia de observaţie Băileşti, iar cea maximă în luna iuliei 2018 de 100,4 l/m2 la staţia de observaţie 
Calafat, 148,8 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 158,0 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 113,6 
l/m2 la staţia de observaţie Băileşti. 

Reţeaua hidrografică este reprezentată de Dunăre, care curge prin partea de sud – vest şi sud a judeţului 
pe o distanţă de aproximativ 150 km (între Cetate şi Dăbuleni), având două porturi (Calafat şi Bechet) 
pe teritoriul acestuia, de Jiu care străbate judeţul de la Filiaşi la Zăval pe o distanţă de 154 km, de lacuri 
şi iazuri (Bistreţ, Fântâna Banului, Maglavit, Ciuperceni etc). 

(Sursa: insse.ro) 

 

2.3.4 ARII NATURALE PROTEJATE  

2.3.4.1 Flora si fauna 

Judeţul Dolj este caracterizat prin prezenţa unor habitate naturale specifice stepei şi silvostepei. 

În partea de nord, colinară, se întâlnesc păduri de cer şi gârniţă (Quercus cerris, Quercus frainetto), 
precum şi tipuri de pădure în care este prezent gorunul (Quercus petraea) a cărei arie de răspândire se 
plasează pe întreaga jumătate nordică a Podişului Getic. În Judeţul Dolj se mai găsesc şi numeroase alte 
specii de foioase specifice dealurilor cu altitudine coborâtă şi câmpiilor.  
Partea centrală a judeţului, până la linia Pleniţa-Segarcea-Apele Vii, reprezintă domeniul pădurilor de 
cer şi gârniţa, ocupând suprafeţe mai întinse în triunghiul Craiova-Segarcea-Perişor. Aceste păduri sunt, 
fie cerato-gârniţe, uneori în amestec cu stejar brumăriu, (Quercus pedunculiflora) şi stejar pufos 
(Quercus pubescens). 

Câmpia din sudul judeţului este caracterizata de mediul silvostepei, iar azi prezintă numai câteva 
rămăşiţe din pădurea poienită de stejar pufos în partea nordică şi mai înaltă a câmpiei şi de stejar 
brumăriu (la nord de Bistreţ şi în apropriere de Boureni). 

Fauna judeţului este specifică zonei de stepă cu elemente de pădure şi baltă. 

Pe suprafeţe întinse de culturi trăiesc rozătoare mici (şoarecele de câmp, popândăul), răpitoare mici 
(dihor, nevăstuică) precum şi răpitoare mari (lup, vulpe) răspândite în diverse zone ale judeţului. 
Păsările de baltă cum ar fi: stârci, corcodei, găinuşe de baltă, becaţine, fluierari, bâtlani, pescăruşi, raţe 
sălbatice, berze populează bălţile din Lunca Dunării. 

Din clasa păsărilor regăsim: prepeliţa, potârnichea, presura, prigoria, lăstunul (pe malurile lutoase), iar 
ca păsări ale zăvoaielor: privighetoarea, mierla, piţigoiul, pitulicea fluierătoare. 

Desecările au redus considerabil suprafeţele ocupate de apă, astfel că numai cursul Dunării şi câteva 
lacuri au rămas ca mediu piscicol. Dintre speciile cele mai frecvente cu valoare economică amintim: 
crap, somn, şalău, ştiucă, caras. 

În ceea ce priveşte speciile de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în cadrul Judeţului Dolj 
există un număr de 75 de specii de plante şi un număr de 50 de animale rare şi în pericol de dispariţie. 

2.3.4.2 Arii protejate de interes naţional 

Judeţul Dolj dispune de următoarele tipuri de arii protejate: 

 12 sunt arii naturale protejate de interes comunitar dintre care:  
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o 7 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) 
o 5 situri de importanţă comunitară (SCI) 

 19 sunt arii naturale protejate de interes naţional 

 3 sunt arii protejate de interes internațional  

 

Ariile naturale protejate de interes naţional la nivelul județului Dolj declarate prin Legea nr. 5/2000, 
1 arie HG 2151/2004 sunt:  

 Poiana Bujorului din padurea Plenita (50 h) 

 Valea Rea-radovan, (20 ha) 

 Dunele Dabuleni (8 ha) 

 Pajistea Cetate din Lunca Dunarii ( 6 ha) 

 Pajistea halofica Gighera ( 4ha) 

 Pajistea Gogosu-Stefanel (10 ha) 

 Locul fosilifer Bucovat (4 ha) 

 Locul fosilifer Dranic (6 ha) 

 Ciuperceni Desa (200 ha) 

 Lacul Adunati de Geormane (102 ha) 

 Complexul lacustru Preajba-Facai (28 ha) 

 Balta Cilieni-Bailesti (47ha) 

 Lacul Ionele (3.2 ha) 

 Balta Neagra (1.2 ha) 

 Balta Lata (28 ha) 

 Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele (80 km) 

 Raul Balasan amonte de Bailesti (36 km) 

 Lacul Caraula (28 ha) 

 Zăval (351,3 ha) 

Iar ariile naturale protejate de interes internaţional sunt: 

 ROSPA0010 Bistreţ  

 ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre  

 ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre 

Sursa: RAPORT JUDEŢEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI, ANUL 2016 

 

Situri de Importanță Comunitară (SCI) constituite conform prevederilor Ordinul nr. 2.387/2011 
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă 
a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, ce transpune Directiva 92/43 din 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice (Directiva Habitate):  
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 ROSCI0039 Ciuperceni – Desa ce ocupa o suprafată totala de 39.765 ha 

 ROSCI0045 Coridorul Jiului ce ocupa o suprafată totala de 71.452 ha 

 ROSCI0202 Silvostepa Olteniei ce ocupa o suprafată totala de 9.297 ha 

 ROSCI0299 Dunărea de la Gârla Mare-Maglavit ce ocupa o suprafată totala de 9.422 ha 

 ROSCI0288 Băilești, cu o suprafață de 96 ha.  

Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) - constituite conform Directivei Păsări a Uniunii 
Europene (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la protejarea și conservarea păsărilor sălbatice) prin 
Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca 
parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania) și completată prin Hotărârea de 
Guvern nr.971 din 2011 (privind modificarea și comletarea HG 1284/2007, privind declararea ariilor de 
protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
Romania): 

 ROSPA0074 Maglavit cu o suprafată totala de 3661 ha 

 ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre cu o suprafată totala de 29.206 ha 

 ROSPA0010 Bistret cu o suprafată totala de 1916 ha 

 ROSPA0023 Confluenta Jiu – Dunăre cu o suprafată totala de 19.800 ha 

 ROSPA0165 Pădurea Radomir cu o suprafată totala de 1.233 ha 

 ROSPA0137 Nisipurile de la Dăbuleni cu o suprafată de 11.035 ha 

 ROSPA0154 Galicea Mare – Băileşti cu o suprafaţă de 6163,34 ha  

 

Siturile Natura 2000 și ariile protejate în care/în vecinătatea cărora sunt propuse lucrări: 

- ROSCI0039 Ciuperceni – Desa 
- ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 
- ROSCI0045 Coridorul Jiului 
- ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni - Dunăre 
- ROSPA0074 Maglavit 
- ROSPA0154 Galicea Mare – Băilești 
- ROSPA0023 Confluența Jiu – Dunăre 
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2.4 INFRASTRUCTURA EXISTENTA 

In acest capitol este prezentata pe scurt infrastructura existenta in judetul Dolj pentru transportul de 
marfuri si calatori, furnizarea de energie si combustibili, gestiunea deseurilor si telecomunicatii. 
Infrastructura aferenta sectorului de apa va face obiectul unui capitol separat. 

2.4.1 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Gradul de dezvoltare a transporturilor ilustreaza sugestiv nivelul de viata al unei regiuni. Pe plan 
economic, transportul se analizeaza ca o faza inseparabila a productiei si desfacerii de marfuri sau 
servicii. Aprovizionarea cu utilaje, materii prime si materiale a diverselor fabrici, cat si distribuirea 
ulterioara pana la nivelul consumatorilor este asigurata prin mijlocirea transporturilor. 

Pe de alta parte, deschiderea unor noi cai de comunicatie contribuie substantial la progresul regiunii in 
cauza. Prin construirea de sosele, de cai ferate etc., se asigura conditii de egalitate in competitia 
comerciala cu ceilalti agenti economici din centrele invecinate. 

Reteaua de cai de comunicatie si transport este formata din: 

 reteaua de cai aeriene; 
 reteaua de cai fluviale; 
 reteaua de cai feroviare; 
 reteaua de cai rutiere; 

Transportul aerian este asigurat la nivelul judetului Dolj de Aeroportul International Craiova, ce 
deserveste transportul aerian de marfuri si calatori. Acesta este amplasat la 7 km de centrul orasului 
Craiova, pe soseaua Craiova-Bucuresti. Aeroportul deserveste practic intreaga Regiune Oltenia, fiind cea 
mai apropiata poarta aeriana pentru judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. 

Din 1995 Aeroportul International Craiova este deschis traficului intern si international, deservind numai 
curse charter. Aeroportul este dotat si autorizat sa opereze atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, 
fiind modernizat in anul 2012 astfel incat se mentine la standardele de siguranta si parametrii tehnici 
internationali. 

Transportul fluvial este asigurat prin intermediul celor doua porturi la Dunare: Calafat si Bechet, 
puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria. 

Portul Calafat este situat in orasul Calafat, oras situat pe malul stang al Dunarii, vis-a-vis de orasul Vidin 
(Bulgaria). Portul Calafat poseda cheu de piatra accesibil si are adancime suficienta pe toata intinderea 
sa pentru vasele cu un calaj maximum de patru metri la cota de doi metri. Platforma portului este pe o 
suprafata de 18.010 m2 pietruita si pe o suprafata de 75.223 m2 nepietruita, iar intreaga platforma a 
portului este pavata pe o suprafata de 4.120 m2. Pe platforma cheului de jos se afla instalate opt linii 
de cale ferata in lungime totala de 2.000 metri. In plus, doua linii pornesc din statie, traverseaza 
platforma inalta si merg pana in dreptul magaziei de marfuri generale avand o lungime de 160 metri. 
Capacitatea de depozitare a platformei cheului pavat este de 2.620 vagoane cereale varsate sau 2.620 
vagoane cereale stivuite. 

Prin POIM se doreste extinderea infrastructurii din portul Calafat. 

Portul Bechet situat in orasul Bechet, punct de trecere a frontierei catre Bulgaria.  

Portul dispune de cheiuri pereate in lungime de 600 ml si de o rampa de acostare a navelor fluviale 
precum si de o platform de imbarcare a pieselor agabaritice. 

Trecerea se face cu bacul intre Bechet si Oreahovo (Bulgaria). 

Transport feroviar - Principalele trasee feroviare care traverseaza Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia, facilitand accesul din si inspre aceasta la nivel national si international sunt: 

 Magistrala feroviara M 900 (dubla, electrificata) Timisoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - 
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Caracal - Rosiorii de Vede - Bucuresti; 
 Calea ferata M 902 (simpla, neelectrificata) Craiova - Slatina - Pitesti - Bucuresti; 
 Calea ferata M 912 (simpla, neelectrificata) Craiova - Calafat (punct vamal cu trecere a Dunarii 

pe ferryboat). 

O importanta aparte o are magistrala Bucuresti - Craiova - Timisoara cu multiple ramificatii de interes 
local sau national, care traverseaza regiunea de la est la vest fiind si singura linie dubla din regiune. A 
doua ca importanta este Craiova - Simeria si traverseaza regiunea de la sud la nord. Acestea sunt 
singurele linii electrificate din judet iar nodurile feroviare sunt la Craiova si Filiasi. 

Lungimea liniilor de cale ferata de folosinta publica in exploatare, la nivelul judetului Dolj, in anul 2019 
a fost de 227 km, toate fiind linii de cale ferata cu ecartament normal. Lungimea liniilor de cale ferata 
in exploatare electrificate era de 84 km, reprezentand 16,5% din reteaua de cale ferata in exploatare 
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. In raport cu suprafata regiunii, reteaua de cale ferata de 
folosinta publica in exploatare aferenta judetului Dolj avea o densitate de 30,5 km la 1000 km2 teritoriu. 

Datorita lipsei traversarilor rapide peste Dunare, in anul 2013 a fost realizat podul Calafat-Vidin, care 
faciliteaza transportul combinate auto si feroviarpe aripa sudica a Coridorului IV Pan-European de 
Transport, care se intinde de la Dresda (Germania) pana la Instanbul (Turcia). 

Transportul feroviar de pasageri a scazut in ultimii ani atat datorita atractivitatii mai mari a 
autoturismelor personale care ofera servicii mai rapide fata de serviciile transportului public feroviar, 
cat si competitivitatii in scadere fata de microbuze - care functioneaza pe rute similare si au o oferta 
mai buna in ceea ce priveste timpul de calatorie, frecventa si pretul. 

Infrastructura rutiera la nivelul judetului Dolj este alcatuita din: trei drumuri europene (191 km); 
drumuri nationale (480 km); drumuri judetene (1.096 km); drumuri comunale (863 km). Pe teritoriul 
judetului nu exista autostrazi. 

Principalele trasee rutiere internationale care traverseaza judetul Dolj, facilitand accesul din si inspre 
aceasta la nivel national si international sunt: 

 E 70 Moravita - Timisoara - Giurgiu - Ruse; 

 E 79 Oradea - Deva - Targu Jiu - Filiasi - Craiova - Calafat; 

 E 574 Craiova - Slatina - Pitesti - Campulung - Brasov - Bacau. 

Distanta intre principalul centru urban in Oltenia - Craiova si Bucuresti este de 230 km. 

Judetul Dolj, este situat la periferia sudica a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cat si a spatiului 
national, dar in raza de polarizare a doua culoare paneuropene de transport. Astfel, partea central-
vestica a judetului este traversat de coridorul IV paneuropean (Berlin/Nurenberg - Praga - Budapesta - 
Constanta - Istambul - Salonic), multimodal secundar (feroviar-rutier): Curtici (punct vamal feroviar) 
Nadlag (punct vamal rutier) - Arad - Timisoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat (punct vamal 
feroviar si rutier cu trecere a Dunarii pe ferryboat). 

In partea sudica a judetului, de-a lungul Dunarii se dezvolta coridorul VII fluvial paneuropean, tronsonul 
principal cu port fluvial la Calafat. La aceasta se adauga traversarea partii de nord-est a Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Vest de catre coridorul IV paneuropean multimodal principal (rutier- feroviar) Curtici (punct 
vamal feroviar) Nadlag (punct vamal rutier) - Arad - Deva - Sebes – Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti - 
Bucuresti - Constanta. 

Nu exista un drum expres sau o autostrada care sa faca jonctiunea intre cele doua ramuri ale Coridorului 
IV Pan-European, singura legatura fiind realizata de catre DN 65 Craiova – Slatina - Pitesti, ce nu 
corespunde cerintelor europene in ceea ce priveste transportul de calatori si marfuri. In ultima perioada, 
ca urmare a cresterii numarului de autovehicule si lipsei centurilor ocolitoare s-a produs o suprautilizare 
a DN 65, fapt ce a condus la o crestere a timpului de parcurs, la blocaje si aglomerari in trafic, la 
cresterea numarului de accidente. 
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La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, judetul care are cea mai mica lungime din drumurile 
publice modernizate a fost Doljul cu 884 km (17% din nivelul regional si 2,3% din nivelul national). 

In anul 2019, starea tehnica a drumurilor publice a fost, in general, satisfacatoare, din 2.439 km drumuri 
publice, cca. 36% fiind modernizate, iar 29,8% au fost drumuri cu imbracaminti usoare rutiere. 
Lungimea drumurilor publice pe categorii de drumuri in anul 2019: 

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii, impune ca principala direcţie de actiune creşterea calitatii 
drumurilor, a serviciilor de transport, facilitarea accesului la retelele europene de transport. 

 

 

Sursa: http://dolj.einformatii.ro 

Tabel 2-4 Lungimi drumuri pe categorii in Judetul Dolj: 

Drumuri publice Total Modernizate Cu imbracaminti 
uşoare rutiere 

Pietruite De 

pamant 
Total 2439 884 727 545 283 

Drumuri nationale 480 456 24 - - 
Drumuri judetene si 
comunale 

1959 428 703 545 283 

Densitatea drumurilor publice la 100 km2 de teritoriu  29,6 

(Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Dolj) 
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2.4.2 INFRASTRUCTURA DE ENERGIE SI TERMOFICARE 

Energia electrica alaturi de petrol reprezinta cea mai des utilizata sursa de energie atat in consumul 
casnic cat si in cel industrial. Aceasta se datoreaza, in primul rand, faptului ca energia electrica se poate 
obtine prin transformarea echivalenta a altor categorii de energii (hidraulica, nucleara, fosila, eoliana, 
geotermica, solara) cat si modului specific de transport (prin cabluri electrice aeriene sau subterane) 
care este unul eficient si usor. Productia de energie electrica se realizeaza la distante mari fata de 
consumatori, in apropierea surselor de energie primara iar posibilitatile de transport la distante mari prin 
infrastructurile specifice au permis ca in prezent sa aiba acces la aceasta forma de energie toti 
consumatorii industriali si casnici. 

Sistemul de producere si distribuire centralizata a caldurii prin sistemul de termoficare orasenesc se 
compune din: Centrala Electrica de Termoficare Craiova I si II, reteaua oraseneasca si industriala de 
distributie a agentului termic (apa fierbinte cu parametri nominali 150°/70°C), punctele termice cu 
infrastructracordare indirecta prin schimbatoare de caldura unde se realizeaza transformarea apei 
fierbinti (150°/70° C) in apa calda (90°/ 70° C) care mai departe este distribuita la consumatori prin 
retele termice secundare aferente. In cadrul centralei pentru producerea energiei electrice si termice se 
utilizeaza combustibil solid (carbune) si lichid (pacura), aburul preluat din acest proces fiind folosit la 
producerea apei fierbinti in schimbatoare de caldura. 

Retelele de termoficare folosite sunt de tip aerian si subteran (in cea mai mare masura) si sunt grupate 
pe trei magistrale principale. Punctele termice sunt in general cu racordare indirecta, prin schimbatoare 
de caldura cu tevi de otel si alama, cu functiuni separate pentru transportul agentului termic (90°/ 70° 
C) si a apei menajere. Circulatia agentului termic se realizeaza fortat, cu ajutorul pompelor de circulatie. 
In prezent, la nivelul municipiului Craiova exista un numar de 92 de puncte termice urbane aferente 
locuintelor si spatiilor comerciale cu capacitati instalate intre 2,5 si 7,5 Gcal/h si un numar de puncte 
termice de capacitate mai mica, construite pentru alimentarea cu caldura a unor obiective administrative, 
social-culturale si industriale. 

Deoarece reteaua de termoficare este foarte veche si genereaza pierderi platite de catre populatie, in 
ultima perioada de timp numarul de locuinte ce utilizeaza sisteme proprii de incalzire a crescut continuu, 
in defavoarea celor racordate la sistemele centralizate. Posibilitatea de utilizare a unor statii 
independente de incalzire este in directa dependenta de reteaua de gaz. 

De asemenea, un numar mare de imobile au incalzirea si prepararea apei calde menajere asigurata prin 
sobe de teracota pe baza de gaze naturale sau combustibil solid respectiv boilere. 

La nivelul anilor 2019-2020 s-au facut investiti pentru reabilitarea retelelor termice secundare, 
contorizarea imobilelor si modernizarea punctelor termice. 

Potrivit O.U.G. 63/ 1998 privind energia electrica si termica, consiliile judetene coordoneaza activitatea de 
furnizare a energiei si a combustibililor pentru intreg teritoriul judetului, in timp ce consiliile locale 
planifica, organizeaza si finanteaza impreuna cu celelalte organisme abilitate furnizarea energiei termice, 
electrice si a combustibililor pe teritoriul localitatilor. 

Judetul Dolj se alimenteaza cu energie electrica din reteaua nationala prin intermediul statiilor de 
transformare de 110/20/6 kV care au caracter mixt, dar si de la CET I Isalnita si CET II Craiova ce produc 
energie electrica pe care o evacueaza in sistemul energetic national prin retele de inalta tensiune aeriene 
(LEA 110 si 220 kV), precum si la CET Calafat si centralele termice proprii pentru Platforma Industriala 
Podari si Platforma Industriala Filiasi. In prezent in exploatare sunt 11 statii de transformare al caror 
amplasament este situat in centrul de greutate al consumului de putere electrica. 

Sectorul energetic este reprezentat de SC ELECTRICA Oltenia SA. 

Filiala Electrica Oltenia este cea mai mare filiala de distributie si furnizare a energiei electrice din cele 
opt societati regionale de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, cu sediul central in 
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Craiova si are teritoriul de servicii pentru distributia de energie electrica in sudul Romaniei, respectiv in 
judetele Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman si Valcea, avand 7 sucursale teritoriale. 

Reteaua de distributie a energiei electrice a Societatii este de 52.716 km si deserveste o zona de 41.828 
km2 fiind interconectata la reteaua de transport de inalta tensiune a tarii si la celelalte retele de 
distributie din Romania. 

Consumul de energie electrica a fost in descrestere in ultima decada, in special pentru tensiunea de 
voltaj mediu si inalt, ca rezultat al reducerii activitatilor industriale. 

In programul S.C. ELECTRICA S.A. sunt cuprinse localitatile care necesita extinderi de retele electrice 
dar se urmareaste si imbunatatirea serviciilor de gospodarie comunala prin contorizarea consumurilor 
de energie termica la nivel de bransament. 

Infrastructura de distributie a gazelor naturale este intr-o continua extindere conectand la retelele 
regionale si zonale noi localitati - dintre care primele sunt vizate localitatile urbane. Prezenta acestei 
categorii de energie in cadrul mediului urban dar mai ales in cadrul celui rural este o expresie a gradului 
de civilizatie si ofera o crestere a calitatii vietii. Pe de alta parte prezenta gazului in consumul casnic a 
permis implementarea in cadrul locuintelor a incalzirii centralizate pe baza de microcentrale care au dus 
la cresterea confortului de locuire si in mediul rural. De asemenea, prezenta gazului ca sursa de energie 
a dus la stoparea taierii padurilor pentru lemn de foc si totodata la refacerea intr-o oarecare masura a 
ecosistemelor forestiere. 

La nivelul anului 2006 s-au livrat in judetul Dolj 259 mii m3 gaze naturale, din care 50 mii m3 pentru 
consum casnic. Lungimea totala a retelelor de distributie la nivel de judet la sfarsitul anului 2006 era de 
564,1 km, din care 86,4% in mediu urban (Craiova si Filiasi) si 13,6 in mediul rural (comunele Carcea, 
Cosoveni, Isalnita, Melinesti, Mischii si Pielesti). 

 

2.4.3 INFRASTRUCTURA DE GESTIONARE A DESEURILOR                                                                                                                             

Reziduurile de orice fel, rezultate din multiplele activitati umane, constituie o problema de o deosebita 
actualitate datorita, atat cresterii continue a cantitatilor si felurilor acestora - care prin degradare si 
infestare in mediul natural prezinta un pericol pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei - cat 
si insemnatelor cantitati de materii prime, materiale refolosibile si energie care pot fi recuperate si 
reintroduse in circuitul economic. 

Din punct de vedere al naturii si locurilor de producere, deseurile se clasifica dupa mai multe criterii: 
dupa provenienta, dupa compozitie, dupa caracteristicile principale de tratare si dupa posibilitatile de 
refolosire. Generarea de deseuri este dependenta de obiceiurile consumatorului local, de conditiile 
generale de trai si de tipul de industrie si comert. 

Calitatea si cantitatea reziduurilor menajere constituie factori esentiali ce determina alegerea 
procedeelor optime pentru neutralizarea si valorificarea lor. 

2.4.3.1 Deseuri municipale si asimilabile 

Deseurile municipale si asimilabile celor menajere sunt deseurile menajere generate in gospodariile 
populatiei, in unitati economico-sociale, deseurile din piete si gradini, deseurile stradale, deseurile din 
constructii si demolari si namolurile de la statiile de epurare ale apelor uzate orasenesti. 

Gestionarea deseurilor municipale (colectare, transport, valorificare si eliminare) este realizata prin 
intermediul firmelor de salubritate si a serviciilor specializate ale primariilor locale. 

Conform situatiilor Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 
(ANRSC), la nivelul lunii martie 2021 in jud. Dolj existau licente valabile pentru urmatoarele societati 
autorizate pentru servicii de salubrizare:  
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Societate/Serviciu public Localitate Valabilitate licenta 

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA 
S.R.L.  

Craiova 29.03.2021 

S.C. SALUBRITATE SEGARCEA 
S.R.L. 

Segarcea 07.08.2024 

SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRITATE SI SPATII VERZI 

Bailesti 12.07.2023 

      Sursa: ANRSC 

Depozitarea rămâne principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale, din totalul deşeurilor 
municipale generate.  

O problemă importantă a sistemului de gestionare a deşeurilor este reprezentată de aria scăzută de 
acoperire cu servicii de colectare. Astfel, la nivelul judeţului în anul 2017 doar 55,75% din populaţie 
este deservită de servicii de salubritate, ponderea în mediul urban fiind de aproximativ 99,11% şi de 
doar 9,72% în mediul rural.  

Colectarea separată a deşeurilor municipale în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje provenite din 
deşeurile menajere (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) se practică într-o mică măsură, la 
nivel local, în cadrul unor proiecte iniţiate de societăţile de salubrizare şi primării, în colaborare cu 
operatorii economici care pun pe piaţă ambalaje şi produse ambalate. Aceste proiecte sunt în derulare, 
în colaborare cu asociaţiile de locatari (pentru populaţie), şcoli, instituţii şi operatori economici, 
extinderea lor în funcţie de rezultatele obţinute fiind legată de fondurile disponibile. La nivelul 
municipiului Craiova, în anul 2018 existau cca 110.000 locuitori şi 35 de operatori economici arondaţi la 
serviciul de colectare separată. Pe domeniul public sunt amplasati 201 recipiente tip igloo cu capacitate 
de 2,5 mc: 78 buc. pentru hartie/carton, 101 buc. pentru plastic si metal si 22 buc pentru sticla. La 
populatia de la case au fost distribuiti saci. Cantităţile colectate prin serviciul de salubritate SC 
Salubritate Craiova SRL fiind de 922.744 kg din care 413.456 kg PET, 453.492 kg hârtie, 18.850 kg 
ambalaje metalice şi 31.867 kg sticlă.  

La nivelul judeţului Dolj a fost construită staţia de transfer din comuna Goicea prevăzută cu instalaţii 
pentru sortarea, balotarea şi compactarea deşeurilor colectate. Staţia a fost realizată cu sprijin financiar 
PHARE CES 2004, are capacitatea de 17 tone/zi şi inclusă în proiectul "Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Dolj", prin care beneficiarul, Consiliul Judeţean Dolj şi-a propus următoarele 
investiţii:  

- construirea unei instalaţii de sortare la Mofleni/Craiova cu o capacitate de cca. 44.000 t/an, din care 
24.500 t deşeuri din plastic şi metal şi 19.500 t deşeuri de hârtie şi carton. Deşeurile din sticlă (6.000 
t) nu vor fi sortate în staţia de sortare ci doar stocate temporar pe amplasament urmând a fi preluate 
direct de valorificatori.  

- construirea a 4 staţii de transfer: Filiaşi cu o capacitate de cca. 9.500 t/an, Calafat cu o capacitate de 
cca. 10.500 t/an, Băileşti cu o capacitate de cca. 15.000 t/an, Dobreşti cu o capacitate de cca. 11.500 
t/an  

- construirea a 2 staţii de compostare: Mofleni/Craiova cu o capacitate de cca. 18.000 t/an (pe acelaşi 
amplasament cu staţia de sortare Mofleni, ambele situate în vecinătatea depozitului ecologic) şi staţia 
de compostare Calafat cu o capacitate de cca. 5.500 t/an (staţia de compostare va fi construită pe 
acelaşi amplasament cu staţia de transfer Calafat) - închiderea a 3 depozite neconforme din mediul 
urban, respectiv depozitele de la Filiaşi, Calafat şi Segarcea - construirea a 438 platforme de colectare, 
cu 759 containere, pentru colectarea separată a deşeurilor în Municipiul Craiova. În luna iunie 2019 
proiectul înregistra un progres fizic general de 88%, fiind în curs de amenajare platformele pentru 
containere subterane în Municipiul Craiova. 
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Sursa: PLAM Dolj 

2.4.3.2 Deseuri industriale 

Gestiunea deşeurilor industriale cade in sarcina producătorilor acestora. Agenţii economici din a căror 
activitate rezulta cantitaţi importante de deseuri industriale deţin depozite in scopul depunerii acestora. 

Unele depozite industriale existente in judetul Dolj dispun de amenajari pentru protecţia factorilor de 
mediu, insa de cele mai multe ori acestea sunt precare, limitându-se la foraje de urmarire, canale de 
garda, drenuri. 

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, reglementată prin HG 621/2005 cu completările şi 
modificările ulterioare, are ca scop prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului şi se aplică în 
condiţii de respectare a prevederilor specifice privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor 
ambalate. 

La nivelul judeţului există mai multe depozite industriale aparţinând unor instalaţii IPPC.  

- depozitul ecologic de şlamuri şi nămoluri, în localitatea Işalniţa, aparţinând SC FORD Romania SA, 
depozit care a sistat activitatea din anul 2009; 

- două depozite aparţinând SNP Petrom la Gherceşti şi Vârteju, depozite care au avut ca termen de 
închidere 31.12.2006, care au sistat activitatea în anul 2008; în prezent cele două depozite sunt 
monitorizate post - închidere. S.N.P. PETROM S.A a sistat depozitarea slamului petrolier începand cu 
01.01.2007.  

În prezent funcţionează trei depozitele de zgură şi cenuşă aparţinând Complexului Energetic Craiova, 
depozite care şi-au îmbunătăţit tehnologia de depozitare şi începând cu luna septembrie 2010 au trecut 
la depozitarea zgurii şi cenuşii în tehnologia fluidului dens astfel reducându-se poluarea prin antrenarea 
zgurii şi cenuşii.  

Combinatul Doljchim - OMV PETROM SA, deţine un depozit conform de deşeuri nepericuloase, pentru 
eliminarea deşeurilor proprii, valabilitatea autorizaţiei de mediu fiind până la data de 16.05.2017, în 
prezent operatorul nu mai deţine autorizaţie de mediu şi a solicitat obligaţii de mediu la încetarea 
activităţii. 

Cantitatea de deşeuri eliminate în anul 2017 pe depozitul de deşeuri lichide aparţinând COMPLEXULui 
ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, amplasat în Valea Manastirii, a fost de 514.936 tone, iar pentru 
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita 1.016.508,42 tone.  

Cantitatea de deşeuri eliminate pe depozitul Doljchim în anul 2017 a fost 24 tone deşeuri de construcţie 
cu conţinut de azbest, rezultate în urma lucrărilor de dezafectare.  

La nivelul jueţului sunt autorizate două incineratoare de deşeuri periculoase aparţinând SC STERICYCLE 
ROMÂNIA SRL şi SC MEDLINE EXIM SRL. Începand cu data de 21.02.2018 SC STERICYCLE ROMANIA 
SRL a încetat temporar activitatea de incinerare a deşeurilor, la punctul de lucru din judeţul Dolj. 

Sursa: PLAM Dolj 

2.4.3.3 Deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) 

În prezent, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt considerate a fi una dintre 
categoriile de deşeuri cu cea mai rapidă creştere. DEEE conţin o serie de substanţe periculoase care 
sunt în acelaşi timp şi materiale valoroase. Reglementările în vigoare stabilesc măsuri pentru a reduce 
generarea de DEEE şi pentru a spori gradul de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare prin 
responsabilizarea producătorului. 

Colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), recuperarea şi tratarea 
ulterioară într-un mod ecologic contribuie la reducerea impactului asupra mediului precum şi la o mai 
bună eficienţă a resurselor. Astfel, Ordonanţa de urgenţă 5/2015 are ca obiectiv prevenirea producerii 
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deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de 
valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul deşeurilor eliminate. 

Pot introduce pe piaţă echipamente electrice şi electronice numai producătorii înregistraţi în Registrul 
Naţional al Producătorilor şi Importatorilor de Echipamente Electrice şi Electronice, care este gestionat 
de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. La data de 31.05.2019 deţineau numere de înregistrare 
valabile 39 operatori economici producători şi importatori de EEE, din judeţul Dolj.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare 
minime, calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv şi masa 
medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă în cei 3 ani precedenţi.  

Până la data de 31 decembrie 2015, producătorii de EEE erau obligaţi să organizeze colectarea DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare astfel încât să realizeze o rată medie de colectare separată la 
nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an.  

Colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), recuperarea şi tratarea 
ulterioară într-un mod ecologic se face prin intermediul operatorilor autorizaţi în acest sens,astfel la 
nivelul judeţului Dolj, în anul 2017 erau autorizaţi 22 de operatori. În tabelul următor sunt prezentate 
cantităţile de DEEE colectate de la populaţie şi trimise la tratare, în perioada 2010-2016. Datele aferente 
anului 2017 urmează a fi introduse în aplicaţia SIM – DEEE. 

Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE – urile colectate separate se 
îndeplinesc obiectivele minime de valorificare prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Sursa: PLAM Dolj 

2.4.3.4 Deseuri din ambalaje 

Ambalajele reprezintă o utilizare a resurselor şi de obicei au o durată de viaţă scurtă. Există impactul 
asupra mediului începând cu extracţia resurselor, producţia de ambalaje, colectarea deşeurilor de 
ambalaje şi tratarea acestora până la eliminarea lor.  

Fiecare locuitor al statelor Uniunii Europene produce între 250 şi 620 de kg de deşeuri menajere pe an. 
Circa 25-30% dintre aceste deşeuri provin de la ambalaje. Această creştere a determinat Comisia 
Europeană să elaboreze şi să adopte Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 
transpusă în legislaţia naţională prin Legea 249/2015 care reglementează gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. Responsabilitatea 
implementării acestui document revine operatorilor economici care produc, introduc pe piaţă şi distribuie 
ambalaje şi produse ambalate.  

Pentru a atinge ţintele stabilite în legislaţia europeană şi naţională sistemul pentru gestionarea deşeurilor 
de ambalaje cuprinde: colectarea separată, sortarea şi reciclarea. În ceea ce priveşte colectarea 
separată trebuie luate în considerare aceleaşi obiective ca şi pentru colectarea generală a deşeurilor. În 
acest sens, toate statele membre au fost obligate să introducă sisteme de colectare şi recuperare a 
deşeurilor şi să recupereze deşeurile provenite din ambalaje. Deoarece este puţin probabil ca în condiţiile 
economice concrete existente în România, fiecare companie în parte să poată îndeplini condiţiile impuse 
în privinţa reciclării şi valorificării, au fost înfiinţate organizaţii colective cu rolul de a prelua 
responsabilităţile companiilor care acceptă să participe la o schemă colectivă de colectare şi 
reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje prin intermediul acestei organizaţii.  

Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă raportate de operatorii economici la nivelul unui județ nu sunt 
reprezentative, deoarece operatorii economici raportează datele în județul în care au înregistrat sediul 
social. Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitate organizațiilor de transfer de 
responsabilitate (OTR), nu au obligaţia de raportare, raportările fiind realizate de către OTR-uri către 
ANPM. Cantităţile de deșeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu sunt 
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reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi în alte judeţe în care nu exista 
reciclatori de astfel de deșeuri.  

La nivelul anului 2017, în judeţul Dolj, 29 de operatori economici autorizaţi pentru activitatea de 
colectare deşeuri de ambalaje au raportat în SIM cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate (PET, 
plastic, metale, hârtie şi carton, sticlă), deşeuri provenite de la persoane fizice şi juridice, care au fost 
mai departe transferate către operatori economici autorizaţi să recicleze/valorifice. La nivelul judeţului 
Dolj, în anul 2017 funcţionau 14 reciclatori. 

Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii economici şi într-o mai mică măsură de la populaţia 
care primeşte bani în schimbul materialelor predate unităţilor specializate. Alte circuite paralele de 
reciclare au la baza colectarea pe străzi sau în zonele de depozitare. Ele reprezintă, de asemenea, o 
pondere importantă, dar greu de cuantificat. Toate aceste circuite au un punct comun şi anume faptul 
că eficienţa colectării este determinată de rentabilitatea economică a activităţii de reciclare pentru 
deţinatorul de deşeuri de ambalaje. 

Sursa: PLAM Dolj 

2.4.3.5 Vehicule scoase din uz (VSU) 

Gestiunea rațională a vehiculelor scoase din uz prezintă o importanță majoră, deoarece autoturismele 
existente conţin materiale cum ar fi plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi alte substanţe nocive 
asupra mediului. În ceea ce priveşte greutatea, aproximativ trei sferturi din maşină sunt reprezentate 
din oţel şi aluminiu, care în mod normal trebuie reciclate. Restul, este reprezentat de materiale plastice, 
care sunt eliminate prin incinerare sau în depozitele de deşeuri. De asemenea autovehicule conţin 
substanţe lichide periculoase (antigel, lichid de frână, ulei etc.), care sunt nocive pentru mediu dacă nu 
sunt manipulate în mod corespunzător.  

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, este 
actul normativ prin care a fost transpusă în legislația națională Directiva 2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz. 

Începând cu data intrării în vigoare a legii menţionate anterior, agenţii economici trebuie să asigure 
realizarea următoarelor obiective:  

 reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an;  

 reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an. 

Numărul total de vehicule scoase din uz, colectate şi pentru care au fost emise certificate de distrugere, 
în anul 2016, a fost de 1.559 unităţi din care 1.352 au fost tratate. 

Se impune dezvoltarea de sisteme de reciclare/valorificare a deşeurilor provenite de la vehicule, 
componentele fiind necesare reparării altor vehicule în cazul în care acestea sunt tehnic fezabile precum 
şi integrarea unei cantităţi ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase 
din uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieţelor de materiale provenite din deşeuri. 

Sursa: PLAM Dolj 

 

2.4.4 NAMOLURI 

Procesele de tratare a apei si epurare a apelor uzate, conduc la reţinerea si formarea unor cantităţi 
importante de nămoluri ce inglobează substanţe poluante si substanţe inerte. Cantităţile de nămol 
generate sunt influenţate de anumiţi factori cum ar fi: caracteristicile fizico-chimice ale apei uzate, 
procedeul de epurare aplicat şi gradul de epurare realizat. Proiectul unei staţii de epurare trebuie să ţină 
cont de numărul de locuitori deserviţi, de consumul specific de apă, de gradul de confort edilitar al 
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locuinţelor dar şi de dezvoltarea industriilor relevante. Toţi aceşti factori se reflectă in cantitatea de 
namol produsă si in calitatea acestuia (cantitatea de materie organică, încărcarea cu metale grele etc.). 

Namolurile provenite de la staţiile de tratare a apei sunt namoluri minerale inerte, cantitatea 
acestora depinzand mult de calitatea sursei de apa, cantitatea precipitatiilor si, nu in ultimul rand, de 
tehnologia de potabilizare.  

Nămolurile de epurare sunt produse organice ce rezultă de la tratarea apelor uzate, fiind considerate 
prin definiţie deşeuri municipale biodegradabile (cod 19.08.05). Tratate corespunzător (prin ingrosare, 
deshidratare si fermentare anaeroba), ele devin o sursă de materie organică (îngrăsământ) pentru soluri 
şi nutrienţi pentru plante. În acest caz poartă denumirea de “biosolide”. In cazul tratării cu var pentru 
creşterea pH-ului poate deveni un amendament/agent de ameliorare pentru corectarea reacţiei solului 
sau o sursă de CaCO3 (carbonat de calciu). 

Experienta europeana indica faptul ca strategiile de tratare si valorificare a namolurilor se bazeaza, in 
principal pe utilizarea unor metode combinate. Astfel, utilizarea namolului in agricultura este 
restrictionata in functie de sezon, aplicarea pe sol fiind interzisă pe timp de iarna. Aceasta inseamna fie 
asigurarea unor capacităţi suficiente de stocare care sa permită trecerea perioadei reci, fie eliminarea 
finala prin depozitare intre sezoane. 

In Municipiul Craiova a fost extinsa si modernizata in cadrul unui proiect ISPA in vederea conformarii 
cerintelor referitoare la epurarea avansata precizate in cadrul Directivei 91/271/EEC privind tratarea 
apelor uzate urbane modificată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

Statia de epurare Craiova are rolul de a epura mecano-biologic şi chimic apele uzate intrate in statie si 
de a stabiliza namolurile rezultate in urma proceselor de epurare; preia si epurează apa uzată menajera 
si industrială din municipiul Craiova si unele zone limitrofe, efluentul statiei fiind deversat in emisarul 
râul Jiu. Din calculele de proces rezultă că SE Craiova poate să producă în medie 141 t/zi (136 m3) 
namol deshidratat, însă în prezent producţia medie pe zi este de 50 t cu 25% s.u. 

La SE Craiova exista o haldă de nămol cu un volum util de 100.000 m3. Suprafaţa disponibila in incinta 
SEAU Craiova este de 18.000 m2. Depozitul de nămol prezinta o platforma de beton pe intreaga 
suprafata. Trebuie subliniat faptul ca procesul actual de tratare a namolului de la Craiova produce namol 
tratat ce poate fi valorificat in agricultura daca îndeplineste condiţiile de calitate (conform OM 344/2004), 
dar nu poate fi depozitat pe termen lung la depozitul ecologic judeţean deoarece continutul de substanta 
uscata este de aproximativ 20-25% (la momentul actual namolurile provenite de la SEAU-urile din aia 
de operare a SC Compania de Apa Oltenia se transporta si se depoziteaza pe aceasta platforma). In 
cazuri exceptionale, daca analizele nu se incadreaza in parametrii care permit utilizarea in agricultura, 
aceste mici cantitati pot fi eliminate la CET Isalnita. 

In judetul Dolj exista si alte statii de epurare care corespund cerintelor directivelor europene, dupa cum 
urmeaza: 

Tabel 2-5 Statii de epurare conform cerintelor directivelor europene: 

Localitate in care exista 
SEAU 

Localitate deservite Caracteristici tehnice 

Filiasi Filiasi A fost realizata o statie de 
epurare prin POS Mediu 2007-
2013, avand capacitatea de 
14.000 PE. Namolul deshidratat 
rezultat este transportat si 
depozitat pe platforma de la 
SEAU Facai (Craiova)  

Facai Craiova, Carcea (zonele 
Plendava, aeroport si Banu 

Statia de de epurare a fost 
reabilitata prin ISPA si are o 
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Localitate in care exista 
SEAU 

Localitate deservite Caracteristici tehnice 

Maracine), Malu Mare (z0na 
Selgros), Bucovat, Simnicu de 
Sus, Isalnita, Ghercesti, Mischii, 
Pielesti 

capacitate de 385.000 PE. 
Namolul deshidratat rezultat 
este depozitat pe platforma din 
incinta statiei 

Pielesti Pielesti Exista o statie de epurare, cu o 
capacitate de 1.120 PE. Apa 
este evacuata in pr. Teslui, iar 
namolul deshidratat este 
depozitat in saci si transportat 
pe platforma de la SEAU Facai 
(Craiova) 

Carcea Carcea Exista o statie de epurare, 
avand capacitatea de 4.000 PE. 
Namolul deshidratat se 
evacuaeaza direct in container 
sau in saci, dupa care este 
transportat pe platfroma de 
namol de la SEAU Facai 
(Craiova) 

Malu Mare Malu Mare si Preajba Este in executie o SEAU cu o 
capacitate de 1.700 PE. Namolul 
deshidratat rezultat este 
transportat si depozitat pe 
platforma de la SEAU Facai 
(Craiova) 

Breasta Breasta, Rosieni, Obedin, Valea 
Lungului 

Statia de epurare a fost 
realizata prin OG 7/2006, 
pentru o incarcare de 4000 PE. 
Emisarul este raul Rasnic. 
Namolul deshidratat rezultat 
este transportat si depozitat pe 
platforma de la SEAU Facai 
(Craiova) 

Calafat Calafat, Basarbi-Golenti, 
Maglavit, Ciupercenii Noi, 
Ciupercenii Vechi, Maglavit, 
Hunia 

Statia de epurare a fost 
realizata prin fonduri PHARE in 
ani 2006-2007, luându-se în 
calcul o încărcare organică 
corespunzătoare la o populaţie 
echivalentă de 30.000 locuitori. 
Pentru conformarea cu cerintele 
Directivei 91/271/CEE pentru 
statii mai mari de 10.000 PE, 
statia a fost modernizata prin 
POS Mediu 2007-2013. Namolul 
dehidratat rezultat, este 
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Localitate in care exista 
SEAU 

Localitate deservite Caracteristici tehnice 

transposrtat si depozitat pe 
platforma din incinta SEAU 
Rastu Nou. 

Rastu Nou Bailesti, Rastu Nou, Poiana 
Mare, Piscu Vechi 

SEUA Rastu Nou a fost realizata 
prin POS Mediu 2007-2013, cu o 
capacitate de 30.000 PE. Rastu 
Nou functioneaza ca un centru 
regional pentru tratarea cu var 
nestins a nămolurilor şi 
valorificarea în agricultură. 

Cerat Segarcea, Cerat A fost realizata o statie de 
epurare prin POS Mediu 2007-
2013, avand capacitatea de 
8.000 PE. Namolul deshidratat 
rezultat este transportat si 
depozitat pe platforma de la 
SEAU Facai (Craiova) 

Bechet Bechet, Dabuleni, Calarasi, 
Ostroveni, Sadova 

A fost realizata o statie de 
epurare prin POS Mediu 2007-
2013, avand capacitatea de 
8.000 PE. SEAU Bechet 
functioneaza ca un centru 
regional pentru tratarea cu var 
nestins a nămolurilor pentru 
zona de sud-este a judetului şi 
valorificarea în agricultură. 

Caraula (Plenita) Plenita si Caraula Exista o statie de epuare, 
avand capacitatea de 8.124 PE, 
pusa in functiune in anul 2012. 
Namolul deshidratat rezultat 
este transportat si depozitat pe 
platforma de la SEAU Facai 
(Craiova) 

Salcia (UAT Argetoaia) Salcia 
Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare proprie, 
avand capacitatea de 195 mc/zi. 

Barca Barca Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare proprie 
containerizata. Aceasta are o 
capacitate de Q = 600 mc/zi si 
3.500 PE. 
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Localitate in care exista 
SEAU 

Localitate deservite Caracteristici tehnice 

Bistretu Vechi Bistretu Vechi, Plosca, Bistretu 
Nou 

In Bistretu Vechi exista o statie 
de epurare, cu capacitatea Qzi 

max = 600 mc/zi si 3000 PE. 

Calopar 
Calopar 

Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare proprie 
containerizata, cu capacitatea 
de Q = 420 mc/zi 

Carpen Carpen Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare cu o 
capacitate de Q = 182 mc/zi si 
960 l.e. 

Cleanov (UAT Carpen) Cleanov Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare cu o 
capacitate de Q = 236 mc/zi si 
1249 l.e. 

Celaru Celaru, Ghizdavesti, Marotinu 
de Jos, Soreni  

Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare cu 
capacitatea de Q = 500 mc/zi. 

Cetate Cetate Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare cu o 
capacitate de Q = 230 mc/zi. 

Benesti (UAT Dragostesti) Dragotesti, Benesti, Bobeanu, 
Buzduc, Popanzalesti, Viisoara 

Apa uzata menajera este tratata 
intr-o statie de epurare cu o 
capacitate de Q = 30 mc/h si 
deverseaza apa epurata in 
paraul Teslui. 

Goicea Goicea 
Statia de epurare existenta are 
o capacitate de 250 mc/zi si 
2.500 PE si este compusa din 2 
module. 

Goiesti Goiesti 
Statia de epurare existenta are 
o capacitate de 16 mc/h.  

Apa uzata epurata este 
descarcata in emisar, raul 
Amaradia, prin intermediul unei 
conducte, din tub corugat, 
avand diametrul Dn 250 mm si 
L = 600 m. 

Macesu de Jos Macesu de Jos 
Statia de epurare existenta are 
o capacitate de 240 mc/zi. 
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Localitate in care exista 
SEAU 

Localitate deservite Caracteristici tehnice 

Negoi Negoi 
Apa uzata este deversata in 
statia de epurare existenta, cu 
capacitatea Qmax = 450 mc/zi, 
3.000 P.E. 

Perisor Perisor 
Apa uzata este deversata in 
statia de epurare existenta, cu 
tehnologie SBR, avand 
capacitatea de 3,12 mc/h. 

Maracinele (UAT Perisor) Maracinele 
Apa uzata este deversata in 
statia de epurare existenta, cu 
tehnologie RESETILOVS. 

Ciutura, Varvor, Varvoru de Jos, 
Criva si Cabru 

Varvoru de Jos, Bujor, Ciutura, 
Criva, Dragoaia, Gabru, Varvor 

Sistemele de canalizare sunt 
prevazute cu 5 statii de epurare 
modulare, avand capacitati intre 
250 mc/zi si 500 mc/zi.  

Verbita Verbita, Verbicioara 
Apa uzata este colectata si 
deversata intr-o statie de 
epurare modulara, avand 
capacitatea de 150 mc/zi.  

 

 

2.4.5  INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII 

Telecomunicatiile reprezinta un domeniu care a inregistrat progrese remarcabile in ultima perioada. 
Accesibilitatea acestor mijloace de comunicare moderna difera insa foarte mult de la o regiune la alta, 
sau de la oras la sat. 

In momentul de fata cel mai raspandit sistem de telecomunicatii este telefonia prin cablu. Teritoriul 
judetului este strabatut de o retea ampla de telecomunicatii, municipiul Craiova reprezentand un nod 
important in reteaua nationala de telecomunicatii atat la nivel national cat si la nivel international. 
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2.5 EVALUAREA SOCIO-ECONOMICA 

2.5.1 PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL ROMANIEI 

Situaţia socio-economică în România a avut o evoluţie variată în perioada de tranziţie. Populaţia a scăzut 
de la 23,2 milioane de persoane în 1990 la 21,3 milioane în 2011. Aceasta denotă o medie anuală de 
diminuarea a populaţiei de -0,43%. Motivele declinului populaţiei sunt scăderea ratei fertilităţii şi 
migraţia grupei de vârstă fertile în ţări străine. 

Produsul Intern Brut a evoluat sinuos ca urmare a fazei de tranziţie între anii 1990 şi începutul acestui 
deceniu şi, ulterior, în faza de coeziune, care a început în ultimii ani. În timpul primei faze, media anuală 
de creştere a PIB-ului real a fost de 4,6%. Preţurile au crescut de la 30% la 50% în prima jumătate a 
anilor 1990. În 2011, creşterea PIB-ului a fost de 2,5% în termeni reali, iar rata inflaţiei a fost de 4,95%. 
Această dezvoltare s-a reflectat, de asemenea, în cursul de schimb.  

Situaţia ocupării forţei de muncă în România în această perioadă a fost marcată de o puternică 
discrepanţă între resursele pieţei muncii şi populaţia activă. 

 

2.5.2 ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI 

Teritoriul Romaniei este organizat in unitati administrativ-teritoriale: judetul, municipiul, orasul, comuna 
si satul. Capitala Romaniei este municipiul Bucuresti care este organizat pe sectoare. 

Judetul este unitatea administrativ-teritoriala alcatuita din municipii, orase si comune – unitati de baza 
– administrativ teritoriale. Organizarea judetelor se face in functie de conditiile geografice, economice 
si social-politice. Judetul asigura dezvoltarea social-culturala si edilitar-gospodareasca a municipiilor, 
oraselor si comunelor. 

Municipiul este localitatea urbana care are un numar mai mare de locuitori, o industie dezvoltata, o 
insemnatate deosebita in viata economica, social-politica si cultural-stiintifica a tarii, un important fond 
de locuinte si dotari edilitar-gospodaresti, o retea complexa de unitati de invatamant, sanatate si cultura. 
Municipiile in care isi au sediul prefecturile sunt municipii-resedinta de judet. 

Orasul este centrul de populatie mai dezvoltata din punct de vedere economic, social-cultural si edilitar- 
gospodaresc. 

Comuna este unitatea administrativ-teritoriala alcatuita din unul sau mai multe sate care cuprind 
populatia rurala, fiind organizata in functie de conditiile economice, social-culturale si geografice. 

Satele in care isi au resedinta primariile (organele de conducere ale comunei) sunt resedinta de comuna. 
Satul este unitatea administrativ-teritoriala elementara. 

 

2.5.3 POPULAȚIA 

În ultimii 30 de ani, populația României a avut o evoluție descrescătoare, pe fondul migrației externe a 
populației și a unui spor natural negativ. Pe fondul acestor cauze, potrivit unor scenarii pesimiste ale 
Institutului Național de Statistică, populaţia României se îndreaptă către o valoare de 14-15 milioane 
locuitori în următorii 30-40 de ani. De asemenea, România va înregistra o scădere a populaţiei de 22,1 
% până în 2050, una dintre cele mai mari rate de scădere din lume, potrivit unui studiu realizat de 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).  

In conformitate cu Anuarul Statistic publicat de Institutul Naţional de Statistică, România a avut o 
populaţie de 21.354.396 locuitori la 1 iulie 2011, dintre care 10.392.537 locuitori sunt de sex masculin 
şi 10.961.859 sunt femei, intr-o distribuţie de 48,7% la 51,3%. 
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Cele mai recente date puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică indica faptul că 
populația României în anul 2016 a înregistrat 19,7 milioane locuitori, iar în ultimii ani tendința de scădere 
a fost accentuată. Acest lucru este confirmat de valorile obținute la cele mai recente trei recensăminte 
ale populației desfășurate de către instituție. Astfel, în anul 2011 comparativ cu 2002, scăderea 
populației a fost de 11,1 %, tendința fiind mult mai pronunțată față de cei 10 ani precedenți, atunci 
când populația s-a diminuat cu doar 2,8 %, adică circa 660 mii locuitori.  

Tabel 2-6 – Evoluția populației la recensăminte 

An recensământ Populație Spor 

1992 23.286.794 n/a 

2002 22.628.665 -2,8% 

2011 20.121.641 -11,1% 

Sursa: Institutul Național de Statistica 

România se numără printre statele membre UE care au înregistrat cea mai mare scădere a populaţiei în 
2019, potrivit datelor publicate de Oficiul european de statistică (Eurostat). 

În conformitate cu datele publicate de Oficiul European de Statistica Eurostat, România se afla în anul 
2019 printre statele care au înregistrat cea mai mare scădere a populației, că urmare a schimbărilor 
naturale în dinamica acesteia. Astfel, țara noastră s-a situat pe locul al patrulea în topul țărilor cu cel 
mai mare declin demografic, după Ucraina (diminuare de 272 mii locuitori), Italia (diminuare de 214 mii 
locuitori) si Germania (diminuare de 161 mii locuitori). Pentru România, scăderea a fost de circa 60 mii 
persoane, conform aceleiași surse. 

Raportate la populaţie, potrivit Eurostat, cele mai mari rate ale declinului demografic ca urmare a 
sporului natural din Europa s-au înregistrat în 2019, în Bulgaria (spor natural - 6,7 la 1.000 locuitori), 
Ucraina (-6,5) si Serbia (-5,3). In România rata declinului demografic ca urmare a sporului natural a 
fost de -3,1. 

În ceea ce privește migrația externă, România se situează pe primul loc între țările din UE din punct de 
vedere al scăderii înregistrate, , cu o migrație netă ajustată statistic de circa 25 mii locuitori. 

Tabel 2-7 – Evoluția populației la nivel național 

ROMÂNIA   2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Populație Nr. pers 19.953.089 19.870.647 19.703.494 19.592.933 19.476.713 19.370.448 22.142.153 

Spor natural Spor la 
1000 loc 

-3,1 -3,2 n/a -2,7 -3,2 -3,8  

Sursa: Institutul Național de Statistică – Anuarul Statistic al Romaniei 

* date provizorii 

 

În graficul următor este prezentată evoluția populației la nivelul României în perioada 1990 – 2017, 
conform informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică.  
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Figura 2-3 - Evolutia populatiei dupa domiciliu si a populatiei rezidente a Romaniei in perioada 1990 - 
2017 (persoane) 

Sursa: Institutul Național de Statistică – Romania un secol de istorie 

In 2019, populaţia urbană reprezenta 54% din totalul populaţiei şi populaţia rurală era de 46%. Din anul 
1990 (54,3% la 45,7%), această relaţie este relativ stabilă, după cum reiese din Figura 2.  

Creşterea din 2002 a populaţiei rurale este datorată migraţiei la sat a populaţiei din oraşe care nu mai 
avea loc de muncă. De asemenea, unele modificări de statut (comune transformate în oraşe) au dus la 
creşterea cotei de populaţie urbană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Evoluţia raportului rural-urban pentru populaţia din România în perioada 1960 – 
2019 (%) 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 

Evoluţia ponderii populaţiei în mediul urban şi rural este rezultatul a câţiva factori de influenţă prezentaţi 
în continuare. Rata natalităţii în mediul rural este mai mare decât în mediul urban, cu toate că, în zonele 
urbane este mai mare numărul de femei cu vârstă fertilă decât în zonele rurale. Un alt factor de influenţă 
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a raportului urban - rural este prezenţa unui număr mai mare de persoane în vârstă în mediul rural 
decât în zonele urbane ale ţării.  

Cel de al treilea factor de influenţă îl reprezintă migraţia, atât cea din interiorul României, din mediul 
rural spre zonele urbane şi invers, cât şi cea internaţională, principala parte a emigranţilor fiind din 
mediul urban. 

 

2.5.4 EVOLUȚIA ECONOMICĂ 

Creșterea economică în România in perioada 2013 – 2018 a fost printre cele mai ridicate din UE fiind 
determinată de (i) exporturi crescute după recolte abundente și producții industriale crescute în 2013 și 
2014, și (ii) revenirea graduală a cererii domestice începând cu 2014. Creșterea reală a PIB se estimează 
că a sporit cu 3,6% în 2015 pe baza unui consum în creștere și a revenirii investițiilor. Ritmul creșterii 
a fost prognozat la 4,2% în 2016 că răspuns la stimulii fiscali semnificativi ce au inclus reduceri de taxe 
și sporiri ale salariului minim și salariilor din sectorul public. Creșterea economică se estimează că se va 
situa în jurul valorii de 3,7% în 2017, însă deasupra potențialului real.   

PIB-ul a crescut de 4 ori, de la 40,8 mld. euro în 2000 la 160,4 mld. Euro în 2015. PIB-ul pe locuitor, 
exprimat ca pondere în media zonei euro, s-a majorat de 2,3 ori, de la 23% în 2000 la 53% în 2015. 

Conform unor analize realizate de BNR, deși este considerată o condiţie necesară a dezvoltării unui stat, 
creșterea PIB-ului nu arată efectiv cât de bine trăiesc oamenii şi cât de bună este calitatea mediului 
înconjurător. Dezvoltarea în România este mai lentă decât creșterea economică din cauza: 

Calității relativ slabe a creșterii (probleme structurale în economia reală, principala forţă de creare a 
PIB). 

Deficiențelor în repartiția PIB, îngreunată de obturarea canalelor distribuirii primare şi secundare, ca 
efect al indisciplinei financiare și ilegalităților din societate o în planul distribuirii există un raport 
disproporţionat între salarii şi profit în favoarea ultimului o în planul redistribuirii se manifestă 
insuficienţa transferurilor financiare și asistenței sociale în cadrul bugetului din cauza slabei colectări a 
impozitelor și taxelor. 

Tabel 2-8 – Evoluția produsului intern brut și câștigului net la nivel național 

ROMÂNIA   2014 2015 2016 2017 2018 

PIB - % % 3 3,8 7,27 12,34 10,94 

PIB – prețuri curente Mil. lei 711.929,9 763.652,5 857.895,7 951.728,5 711.929,9 

Câștig salarial mediu net Lei / sal 1.697 1.859 2.046 2.338 2.642 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritoriala 2021 

Datele din tabelul anterior arată că Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere constantă în perioada 
2014 - 2018. Aceeasi tendinta a fost inregistrata si la câștigul salarial mediu net. 

Evoluţia principalilor indicatori macro-economici la nivel naţional este prezentată în tabelul de mai jos, 
pentru perioada 2005-2010. 

Tabel 2-9 – Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRODUSUL INTERN BRUT                          
- mld. lei 

1.055,5 1.174,9 1.276,7 1.386,5 1.499,1 1.609,5 

                                                                 
- creştere reală, % 
din care, valoarea adăugată brută 
în: 

-3,9 7,0 4,9 5,3 5,0 4,5 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

     - Industrie -9,1 7,7 4,7 5,3 5,0 3,9 

  - Agricultura, silvicultura, 
pescuit -16,2 14,8 6,7 3,0 2,7 2,0 

     - Construcţii 10,0 6,1 9,0 11,2 9,2 7,5 

     - Servicii -1,8 6,3 4,4 4,7 4,7 4,5 

Impozite nete pe produs -8,7 7,1 5,0 5,4 5,1 4,6 

Consum final -3,6 6,6 4,5 4,5 4,3 4,1 

Consum privat -5,2 8,0 5,0 4,9 4,8 4,5 

Consum guvernamental 2,0 1,8 2,7 3,1 2,8 2,4 

Formarea brută de capital fix 6,8 8,8 9,3 11,2 9,0 7,1 

Export de bunuri şi servicii -9,7 9,8 5,6 6,0 5,4 4,6 

Import de bunuri şi servicii -5,1 12,3 7,4 7,3 6,7 5,7 

Export de bunuri (FOB)                                
- miliarde euro 62.175,6 70.498 75.620 80.980 86.370 91.680 

                                                                     
- % 

-9,9 13,4 7,3 7,1 6,7 6,1 

Import de bunuri (CIF)                                  
- miliarde euro 80.563,9 91.370 98.680 106.140 113.720 120.930 

                                                                     
- % 

-6,6 13,4 8,0 7,6 7,1 6,3 

Soldul balanţei comerciale      - 
(FOB-CIF)     - miliarde euro -18.388,3 -20.872 -23.060 -25.160 -27.350 -29.250 

Soldul contului curent                                   
- miliarde euro      

-11.382 -13.202 -12.897 -13.042 -13.398 -13.281 

                                                                   
-  % în PIB 

-5,2 -5,5 -5,0 -4,7 -4,5 -4,2 

Indicele preţurilor de consum 
(IPC) 

            

         - sfârşitul anului 2,06 5,0 3,1 2,8 2,5 2,4 

         - medie anuală 2,63 4,2 3,5 3,0 2,6 2,5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza 

In anul 2020 PIB a inregistrat o scadere de -3,9% ca urmare a crizei economice provocate de pandemia 
COVID-19, insa pentru perioada urmatoare se estimeaza o crestere constanta datorita adaptarii 
economiei la criza generata de pandemie. 

Tabel 2-10 – Evolutia ratei inflatiei 

An IPC Rata inflatiei 

2013 103,98 4 

2014 101,07 1,1 

2015 99,41 -0,6 

2016 98,45 -1,5 

2017 101,34 1,3 

2018 104,63 4,6 
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An IPC Rata inflatiei 

2019 103,83 3,8 

2020 102,63 2,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Rata inflaţiei a avut o evoluţie descrescătoare în perioada 2013 - 2016, ajungând de la 4% în anul 2013 
la numai -1,5% în 2016. În perioada următoare, 2017 - 2020, rata inflaţiei a avut o tendinta de crestere, 
ajungând la o valoare de 2,6% în anul 2020. 

Tabel 2-11 – Evolutia cursului de schimb lei-euro 

An Curs de schimb Evolutie % 

2020 4,8371 1,9% 

2019 4,7452 2,0% 

2018 4,6535 1,9% 

2017 4,5681 1,7% 

2016 4,4908 1,0% 

2015 4,4450 0,0% 

2014 4,4446 0,6% 

2013 4,4190 -0,8% 

Sursa: BNR 

Rata medie de schimb leu/euro a avut o evoluţie crescătoare în perioada 2013 - 2020, ajungând de la 
4,4190 lei/euro în anul 2013 la 4,8371 lei/euro în anul 2020. În perioada 2015 - 2016 s-a înregistrat o 
uşoară stagnare, pentru ca apoi, începând din anul 2017, să urmeze un trend crescător. 

 

Caracteristicile gospodăriilor 

Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional, deosebit de importantă pentru analiza 
formării veniturilor şi a inegalităţii acestora, evidenţiază faptul că salariaţii reprezintă peste un sfert din 
numărul total al persoanelor (27,7%). Astfel, numărul mediu de salariaţi ce revine pe o gospodărie este 
de numai 0,8, ceea ce înseamnă opt salariaţi la zece gospodării. Lucrătorii pe cont propriu reprezintă 
3,6% şi agricultorii 7,2%. Pensionarii constituie 23,5% din numărul de persoane din gospodării, iar 
şomerii 5,6%. Elevii şi studenţii, precum şi alte categorii care în general sunt formate din persoane 
aflate în întreţinerea gospodăriei (preşcolari, casnice, persoane vârstnice fără pensie etc.) constituie 
30,4% din totalul membrilor gospodăriilor. 

Tabel 2-12 –  Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional în anul 2020 

în %, după: 
¨ Statutul 

ocupaţional     al 
persoanei 

Total 
persoane 

din care, în %, în gospodării de: 

Salariaţi 

Lucrători 
pe cont 

propriu în 
activităţi 

neagricole 

Agricultori Şomeri Pensionari 

TOTAL  100,0 50,3 5,4 7,0 2,9 32,5 

Salariat 34,1 28,6 0,4 0,4 0,4 4,0 
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în %, după: 
¨ Statutul 

ocupaţional     al 
persoanei 

Total 
persoane 

din care, în %, în gospodării de: 

Salariaţi 

Lucrători 
pe cont 

propriu în 
activităţi 

neagricole 

Agricultori Şomeri Pensionari 

Lucrător pe cont 
propriu  în activităţi 
neagricole 

3,1 0,3 1,9 0,2 0,1 0,5 

Agricultor 4,9 0,8 0,3 2,9 *) 0,9 

Ajutor familial 1,0 0,1 *) 0,7 - 0,2 

Şomer 2,4 0,7 0,1 0,1 1,1 0,4 

Pensionar 24,3 1,9 0,1 0,1 0,1 22,1 

Elev, student 17,2 11,0 1,5 1,6 0,6 2,0 

Alte situaţii 13,0 6,9 1,1 1,0 0,6 2,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Analiza pe categoriile de gospodării analizate, a structurii acestora după statutul ocupaţional al 
membrilor gospodăriei, evidenţiază prezenţa semnificativă a salariaţilor nu numai în gospodăriile de 
salariaţi, unde reprezintă în medie peste jumătate din numărul membrilor (50,3%), dar şi în celelalte 
categorii de gospodării. În gospodăriile de şomeri şi de pensionari frecvenţa salariaţilor a este intre 7% 
si 19%. 

 

a. Veniturile gospodariilor la nivel national 

În anul 2020, ponderea veniturilor în natură, a înregistrat 7,2% din veniturile totale ale gospodăriilor, 
în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul anterior, pe seama, în principal a contravalorii 
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,1%, în uşoară creştere cu 0,3 puncte 
procentuale, faţă de anul anterior). Acestea din urmă sunt produse alimentare şi nealimentare de 
provenienţă agricolă care intră în consumul gospodăriei din producţie proprie, din stoc, precum şi din 
cele primite pentru munca prestată în alte gospodării sau primite în dar de la rude, prieteni sau alte 
persoane. În modelul economic al gospodăriei din România, consumul de produse alimentare din 
producţia proprie şi al celor primite de la familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie una din 
modalităţile de acoperire a nevoilor de consum ale gospodăriilor care se confruntă cu dificultăţi financiare 
induse de pierderea veniturilor băneşti sau de diminuarea puterii de cumpărare a acestora, iar acoperirea 
nevoilor proprii de consum alimentar şi susţinerea altor membri ai familiei este principalul obiectiv al 
producţiei agricole realizate de gospodării. Economia de subzistenţă, caracteristică gospodăriei agricole, 
este evidenţiată şi de ponderea relativ scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, care au reprezentat, 
pe ansamblul gospodăriilor, numai 1,7% din veniturile totale, în uşoară scădere, însă, faţă de anul 
anterior (cu 0,1 puncte procentuale).  

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având 
ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor, atât în anul 2020 cât şi în anul precedent 
(68,2%, respectiv, 68,6%). Totuşi, contribuţia lor la formarea veniturilor este scăzută comparativ cu 
cea care caracterizează economiile de piaţă dezvoltate. Această situaţie este legată de numărul relativ 
mic de salariaţi din componenţa gospodăriilor (0,9 salariaţi/gospodărie).  
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O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere importantă în structura veniturilor totale ale 
gospodăriilor, o reprezintă veniturile din prestaţii sociale (19,0%), în creştere cu 0,6 puncte procentuale 
faţă de anul 2019.  

De menţionat că, veniturile din agricultură (vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări, 
prestarea unor munci agricole şi încasări de la societăţi şi asociaţii agricole), veniturile din activităţi 
independente (comerţ, prestări de servicii, practicarea unor meserii şi profesii liberale), şi cele din 
proprietate (dobânzi, dividende, chirii, arendă) au o pondere scăzută în veniturile totale ale gospodăriilor 
(3,6% în uşoară scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2019).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-5 Structura veniturilor totale ale gospodăriilor pe surse de formare, în anul 2020 

În modelul actual al gospodăriei din România, consumul de produse alimentare din producţia proprie şi 
al celor primite de la familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie una din modalităţile de acoperire a 
nevoilor de consum ale gospodăriilor care se confruntă cu dificultăţi financiare induse de pierderea 
veniturilor băneşti sau de diminuarea puterii de cumpărare a acestora, iar acoperirea nevoilor proprii de 
consum alimentar şi susţinerea altor membri ai familiei este principalul obiectiv al producţiei agricole 
realizate de gospodării. Economia de subzistenţă, caracteristică gospodăriei agricole, este evidenţiată şi 
de ponderea relativ scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, care au reprezentat, în anul 2010, 
numai 2,8% din veniturile totale. 

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având 
ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor (48%), în scădere, însă, faţă de anul 2009, 
cu 1,6 puncte procentuale. Această situaţie, este legată şi de numărul relativ mic de salariaţi din 
componenţa gospodăriilor (0,8 salariaţi/gospodărie). 

O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere destul de importantă în structura veniturilor totale 
ale gospodăriilor, atât în anul 2010, cât şi în anul precedent, o reprezintă veniturile din prestaţii sociale 
(26%). De menţionat că şi veniturile din activităţi independente (comerţ, prestări de servicii, practicarea 
unor meserii şi profesii liberale), precum şi cele din proprietate (dobânzi, dividende, chirii, arendă) au 
încă o pondere scăzută în veniturile totale ale gospodăriilor (2%).  

Tabel 2-13 – Venituri şi alte resurse financiare, pe medii 2019-2020 

- medii lunare pe o gospodărie, lei -  

Anii Total gospodării din: 
gospodării Urban Rural 

I.  VENITURI TOTALE (A + B) 2019 4789,83 5520,46 3835,37 
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- medii lunare pe o gospodărie, lei -  

Anii Total gospodării din: 
gospodării Urban Rural 

  2020 5216,38 5978,12 4239,94 
         
A. Venituri băneşti 
(1+2+3+4+5+6+7) 2019 4452,98 5297,63 3349,56 

  2020 4840,17 5728,88 3700,98 
         
1.  Salarii brute şi alte        
     drepturi salariale 2019 3285,94 4187,95 2107,59 
  2020 3559,84 4501,01 2353,42 
         
2.  Venituri din agricultură 2019 87,44 14,61 182,59 
  2020 87,27 11,96 183,80 
         
4.  Venituri din prestaţii sociale 2019 882,00 934,56 813,33 
  2020 992,11 1049,99 917,89 
         
5.  Venituri din proprietate 2019 6,95 7,94 5,65 
  2020 5,44 4,76 6,32 
         
6.  Venituri din vânzarea de active         
     din patrimoniul gospodăriei  2019 43,51 24,14 68,82 
  2020 52,81 36,07 74,27 
         
7.  Alte venituri 2019 51,53 58,13 42,91 
  2020 46,72 55,02 36,08 
         
B.  Venituri în natură (1 + 2) 2019 336,85 222,83 485,81 
  2020 376,21 249,24 538,96 
         
1.  Contravaloarea veniturilor în         
     natură obţinute de salariaţi şi         
     beneficiarii de prestaţii sociale 2019 58,97 71,91 42,08 
  2020 56,83 75,55 32,82 
         
2.  Contravaloarea consumului de 
produse 

       

     agroalimentare din resurse proprii 2019 277,88 150,92 443,73 
  2020 319,38 173,69 506,14 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Contribuţia diferitelor surse la formarea veniturilor gospodăriilor este determinată de statutul 
ocupaţional al persoanelor care compun gospodăriile, în principal de statutul capului gospodăriei, care 
se identifică, în cele mai multe cazuri, cu principalul aducător de venituri. Astfel, în cazul gospodăriilor 
de salariaţi principala formă de venit o reprezintă veniturile salariale (90,0% din veniturile totale), la 
gospodăriile de pensionari – veniturile din prestaţii sociale (58,6%), la gospodăriile de lucrători pe cont 
propriu – veniturile din activităţi neagricole independente (46,1%), iar în cazul gospodăriilor de 
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agricultori – veniturile din agricultură (32,3%) şi contravaloarea consumului de produse agroalimentare 
din resurse proprii (28,8%). 

 

b. Distributia teritoriala a veniturilor 

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat şi în funcţie de 
mediul de rezidenţă. În anul 2020, veniturile medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 41,0% 
mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural. 

În mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 75,3% din salarii, 17,6% din 
prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 4,2% din total. 

În mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a 
asigurat 17,0% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora a fost formată de contravaloarea 
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (12,7% din totalul veniturilor), veniturile 
băneşti din agricultură asigurând numai 4,3% din totalul veniturilor gospodăriilor din mediul rural. 

O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale 
(55,5%) şi celor din prestaţii sociale (21,6%). 

În ceea ce priveşte diferenţierea veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul că, cele mai mari venituri 
medii lunare s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (7822,4 lei pe gospodărie), iar cele mai scăzute 
în Nord-Est (3970,9 lei pe gospodărie). 

Tabel 2-14 – Veniturile totale, pe medii de rezidenţă şi regiuni, în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 

Structura pe surse a veniturilor totale nu prezintă diferenţe mari de la o regiune la alta. Principala sursă 
de formare a veniturilor, în toate regiunile, a fost salariul, însă, cu un aport mai scăzut în regiunea Nord-
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Est (2191,2 lei lunar pe gospodărie, cu 38,4% mai mic decât media pe ansamblul gospodăriilor) şi 
considerabil mai mare în regiunea Bucureşti-Ilfov (6213,6 lei lunar pe gospodărie, cu 74,5% mai mare 
decât media). 

O altă categorie de venituri cu o pondere destul de importantă în structura veniturilor totale o reprezintă 
veniturile din prestaţii sociale, care depăşeşte 20% aproape în toate regiunile (15,1% în Bucureşti-
Ilfov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-6 Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare, in profil teritorial, in anul 2020 

c. Inegalitatea veniturilor 

Analiza nivelului mediu al veniturilor pe decile în anul 2020 evidenţiază un decalaj de 1:5,5 (1:5,3 în 
anul 2019) între veniturile medii pe o gospodărie din prima decilă (care cuprinde gospodăriile cu cele 
mai mici venituri pe persoană) şi veniturile medii pe o gospodărie din ultima decilă (formată din 
gospodăriile cu veniturile cele mai mari). Raportul dintre veniturile ce revin în medie pe o persoană din 
gospodăriile care formează prima şi ultima decilă a fost de 1:9,3 (1:9,2 în 2019). 

Gospodăriile din prima decilă beneficiază de 3,94% din veniturile totale ale tuturor gospodăriilor, iar cele 
din a zecea decilă beneficiază de 21,56% din totalul veniturilor. Astfel, populaţia care aparţine 
gospodăriilor din decila superioară - reprezentând 7,99% (8,04% în anul 2019) din totalul populaţiei - 
deţine mai multe venituri decât populaţia care aparţine gospodăriilor din primele trei decile - 
reprezentând 32,16% (31,88% în 2019) din totalul populaţiei - şi beneficiază de 13,80% (13,47% în 
2019) din totalul veniturilor. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-7 Curba Lorenz a distributiei veniturilor totale si a veniturilor salariale pe decile, in anul 2020 

 

Se remarcă distanţarea decilei superioare faţă de celelalte decile, urmare a existenţei unor venituri mult 
mai mari decât cele care caracterizează cea mai mare parte a distribuţiei. Astfel, în timp ce decalajul 
dintre veniturile medii pe o persoană din decila a noua şi cele din prima decilă este de 2835,4 lei (ceea 
ce înseamnă că distanţa medie dintre mediile pe primele nouă decile este de 354,4 lei), diferenţa dintre 
veniturile medii din ultima şi penultima decilă este de 2056,7 lei. De asemenea, dacă în medie pentru 
primele nouă decile raportul dintre veniturile medii pe persoană a două decile consecutive este de 
1:1,25, raportul dintre veniturile decilei D9 şi ale decilei D10 este de 1:1,60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 

Figura 2-8 Veniturile totale ale gospodăriilor, pe surse de formare şi decile, în anul 2020 

Cea mai mare contribuţie la diferenţierea pe decile a veniturilor gospodăriilor o au diferenţele dintre 
veniturile salariale, în bugetele gospodăriilor din ultima decilă intrând venituri salariale mai mari decât 
în ale celor din prima decilă, în medie, de 53 ori (10353,62 lei lunar pe gospodărie în D10, faţă de 
193,61 lei lunar în D1). 

În anul 2020, veniturile gospodăriilor din primele decile s-au format în mare parte din veniturile în 
natură, care au reprezentat 27,2% din veniturile primei decile, 18,1% din veniturile celei de-a doua 
decile şi 14,2% din veniturile celei de-a treia decile. De altfel, 78,5%, 72,6% şi, respectiv, 61,3% din 
gospodăriile din prima, a doua şi a treia decilă sunt situate în mediul rural, iar 57% din persoanele care 
compun gospodăriile din cele trei decile aparţin unor gospodării de pensionari şi agricultori. 

În veniturile gospodăriilor din ultima decilă, salariile au reprezentat 92,1% (în scădere cu 0,4 puncte 
procentuale faţă de anul 2019), restul fiind format, în proporţii de sub 10%, veniturile din prestaţii 
sociale (3,6%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale), veniturile în natură (2,2%, în scădere cu 0,1 
puncte procentuale), veniturile din agricultură (0,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale), veniturile 
din activităţi neagricole independente (0,8%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 
precedent). 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-9 Veniturile băneşti ale gospodăriilor, pe decile, în anul 2020 

Raportul dintre veniturile băneşti realizate în medie de o gospodărie din prima şi ultima decilă a fost de 
1:7,4 şi de 1:12,6 în cazul veniturilor băneşti ce revin în medie pe o persoană. Ponderea lor în veniturile 
totale a fost de 72,8% în decila inferioară şi 97,8% în cea superioară. 

Veniturile băneşti medii lunare ale gospodăriilor din decila D1 au reprezentat 30,9% din veniturile 
băneşti ale tuturor gospodăriilor, în timp ce ale celor din decila D10 au fost de 2,3 ori mai mari. 

 

d. Cheltuielile gospodariilor la  nivel national 

Cheltuielile totale ale gospodăriilor au fost, în anul 2020, în medie, de 4.371,9 lei lunar pe gospodărie 
şi de 1701,8 lei pe persoană şi au reprezentat 83,8% din veniturile totale (în scădere cu 1,6 puncte 
procentuale faţă de anul 2019). Dintre categoriile de gospodării analizate nivelul cel mai înalt al 
cheltuielilor totale, medii pe o persoană (2194,6 lei lunar), a fost realizat de gospodăriile de salariaţi, 
care dispun şi de veniturile cele mai mari, iar cel mai scăzut de gospodăriile de şomeri (858,4 lei). 
Niveluri scăzute şi sub media pe ansamblul gospodăriilor s-au înregistrat şi în gospodăriile de lucrători 
pe cont propriu în activităţi neagricole, agricultori şi pensionari. 

Tabel 2-15 – Cheltuielile totale, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului 
gospodăriei 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, 
nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor 
sociale, sub forma impozitelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de 
producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse 
pentru însămânţat, servicii veterinare etc). În structura pe destinaţii a cheltuielilor sunt incluse şi 
cheltuielile pentru investiţii, constând în cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri 
şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărare de acţiuni etc.. 

Tabel 2-16 – Cheltuielile totale pe destinaţii şi categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al 
capului gospodăriei, în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 
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O componentă a cheltuielilor gospodăriilor – legată de consum, dar evidenţiată distinct în structura 
cheltuielilor – o reprezintă cheltuielile efectuate pentru acea parte a produselor alimentare şi băuturilor 
cumpărate în vederea consumului, care nu sunt consumate în perioada de referinţă, rămânând în stoc 
sau fiind date în prelucrare sau ca hrană pentru animale etc.. 

Principala destinaţie a cheltuielilor gospodăriilor – consumul – a deţinut, în medie pe ansamblul 
gospodăriilor, 60,0% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 2621,7 lei lunar pe o 
gospodărie, iar cheltuielile băneşti pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în 
unităţile de alimentaţie publică), nealimentare şi pentru plata serviciilor 2394,1 lei lunar (54,8% din 
cheltuielile totale). Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea consumului uman din resurse 
proprii (acele produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii care sunt consumate de membrii 
gospodăriei) a fost egală cu 227,6 lei pe gospodărie şi a reprezentat 5,2% din cheltuielile totale. 

Cheltuielile pentru producţia gospodăriei, în anul 2020, au reprezentat 2,6% din cheltuielile totale, din 
care 0,5% au revenit cheltuielilor băneşti, iar 2,1% contravalorii consumului productiv din resurse proprii 
(furaje, seminţe etc.) utilizate pentru producţia gospodăriei. Acestea din urmă au însumat, în medie, 
91,9 lei lunar pe gospodărie. 

În anul 2020, impozitele asupra veniturilor, contribuţiile la bugetele de asigurări sociale, cotizaţiile şi 
alte impozite şi taxe, au deţinut o pondere de 33,6% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie la 
suma de 1467,9 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 14,8% (14,6% în 
2019), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru asigurările de 
sănătate) peste jumătate, 84,5% (84,8% în 2019), din totalul impozitelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-10 Structura cheltuielilor totale ale gospodăriilor în anul 2010 

Cheltuielile pentru investiţii au fost foarte mici, atât în anul 2020 cât şi în anul anterior, reprezentând 
numai 0,5% din cheltuielile totale. Este un semnal şi în anul 2020, cu privire la capacitatea extrem de 
scăzută a gospodăriilor de a economisi. 

Necesitatea acoperirii prioritare a cheltuielilor impuse de producţia în gospodărie, a plăţii impozitelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale şi a satisfacerii nevoilor de bază de consum lasă prea puţine resurse 
pentru investiţii. 
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Cheltuielile băneşti, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, aşa 
cum sunt calculate de către Institutul Naţional de Statistică, sunt prezentate în tabelul de mai jos pentru 
perioada 2019 – 2020. 

Tabel 2-17 – Cheltuielile băneşti, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului 
gospodăriei 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 

 

 

 

Cheltuielile băneşti cuprind cheltuielile pentru cumpărarea bunurilor şi plata serviciilor de consum şi a 
celor folosite pentru producţia gospodăriei, pentru investiţii, pentru plata impozitelor, contribuţiilor, 
cotizaţiilor, precum şi alte cheltuieli. Nivelul mediu al cheltuielilor băneşti, în anul 2020, a fost de 4052,5 
lei pe o gospodărie şi de 1577,5 lei pe o persoană, iar ponderea lor în cheltuielile totale a reprezentat, 
în medie pe ansamblul gospodăriilor 92,7%, în uşoară creştere (0,6 puncte procentuale) faţă de anul 
2019. 

Nivelul cheltuielilor băneşti ce revine în medie pe o persoană este puternic influenţat de mărimea 
gospodăriei şi, mai ales, de numărul copiilor aflaţi în întreţinerea gospodăriei. Astfel, dacă la gospodăriile 
formate din una, două sau trei persoane se înregistrează niveluri apropiate ale cheltuielilor băneşti pe 
persoană, în cazul gospodăriilor formate din patru, cinci sau şase şi mai multe persoane, cuantumul 
cheltuielilor descreşte progresiv la 76,8%, 57,3% şi, respectiv, 42,5% din cel înregistrat în medie de 
gospodăriile formate din persoane singure. 

Dependenţa nivelului şi structurii cheltuielilor totale de consum de mărimea veniturilor gospodăriilor 
este pusă în evidenţă de analiza cheltuielilor de consum pe decile. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-11 Cheltuielile totale de consum pe decile, în anul 2020 

O primă remarcă se poate face cu privire la situaţia de la extremele distribuţiei. Diferenţa între D10 şi 
D1 în ceea ce priveşte mărimea cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, a fost de 
2502,8 lei. Raportul între mărimea cheltuielilor de consum pe o gospodărie din D10 şi D1 a fost de 2,5:1. 
Raportul se măreşte la 4,3:1 dacă se au în vedere cheltuielile medii lunare pe o persoană din gospodărie, 
aceasta pentru că numărul persoanelor din gospodăriile din decilele inferioare de venit este semnificativ 
mai mare decât în cele superioare.  

A doua remarcă priveşte structura cheltuielilor totale de consum pe cele trei categorii de bunuri. În 
gospodăriile din prima decilă peste 50% din totalul cheltuielilor de consum se alocă pentru alimentaţie 
(54,9%). Doar ȋn gospodăriile din decila D5 pânặ la decila D10 se alocă pentru consumul alimentar mai 
puţin de 40% (39,9%, 37,8%, 35,6%, 34,3%, 31,7% respectiv, 28,6%). 

Pe regiuni, cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor sunt apropiate ca mărime medie pe o 
gospodărie. Excepţie face regiunea Bucureşti–Ilfov, atât în anul 2020, cât şi în anul precedent, unde 
acestea sunt mai mari cu 724,3 lei (597,5 lei în 2019), respectiv cu 27,6% (cu 23,9% în 2019) faţă de 
media pe ţară. Şi în ceea ce priveşte cheltuielile pentru consumul alimentar şi cele pentru mărfuri 
nealimentare se observă o relativă apropiere. Ceva mai diferenţiate sunt cheltuielile de consum pentru 
servicii, cel mai înalt nivel fiind atins în regiunea Bucureşti-Ilfov, unde sunt de 1,5 ori mai mari decât 
media pe ţară şi de 1,9 ori mai mari decât în Sud-Vest Oltenia, regiunea cu cel mai scăzut nivel al 
cheltuielilor pentru servicii pe o gospodărie. Şi structura cheltuielilor pe cele trei grupe - consum 
alimentar, mărfuri nealimentare şi servicii - este relativ omogenă. 

 

e. Cheltuielile casnice pentru servicii la nivel national 

În configuraţia consumului populaţiei, serviciile constituie un reper important pentru evaluarea 
condiţiilor de viaţă. Apelul la utilizarea serviciilor pentru satisfacerea nevoilor de consum este strâns 
legat de numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt: puterea de cumpărare, respectiv veniturile 
băneşti; mediul de rezidenţă şi condiţiile de locuit; comportamentul consumatorilor. 

În anul 2020, pe ansamblul gospodăriilor, cheltuielile pentru plata serviciilor deţin o pondere relativ 
scăzută: 23,7% în totalul cheltuielilor de consum şi 26,0% în totalul cheltuielilor băneşti de consum. 

Cheltuielile pentru plata serviciilor însumează, în medie pe o gospodărie 621,2 lei lunar. Din acest total, 
cele legate de locuinţă deţin de departe ponderea cea mai mare, atât în anul 2020, cât şi în anul 
precedent (51,6%, respectiv 48,1% în 2019). În cadrul acestora, cele pentru energie electrică şi gaze 
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naturale deţin ponderi mari, ajungând la 59,4% din totalul cheltuielilor pentru serviciile legate de 
locuinţă, în creştere (cu 0,2 puncte procentuale) faţă de anul anterior. 

Serviciile de telefonie ocupă următorul loc în ierarhia cheltuielilor pentru servicii, cu o pondere de 19,1%. 
Acestea sunt urmate, ca mărime şi pondere, de cheltuielile de transport (6,5%). Cheltuielile pentru 
aceste trei categorii de servicii (locuinţă, telefonie şi transport) absorb 77,2% din totalul cheltuielilor 
pentru servicii, pe ansamblul gospodăriilor. Serviciile de sănătate şi educaţie deţin o pondere relativ 
scăzută în totalul serviciilor plătite: pentru serviciile de sănătate 6,1%, iar pentru serviciile de educaţie 
0,6%. 

Pe categoriile de gospodării analizate nivelul mediu lunar cel mai înalt al cheltuielilor pentru plata 
serviciilor s-a înregistrat la gospodăriile de salariaţi, iar cel mai scăzut la gospodăriile de agricultori. 
Gospodăriile de salariaţi au cheltuit, în anul 2020, în medie lunar de 2,5 ori mai mult decât cele de 
agricultori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2-12 Cheltuielile gospodăriilor pentru principalele tipuri de servicii, pe medii de rezidenţă, în 
anul 2020 

Veniturile totale ale gospodăriilor, sunt prezentate în următorul tabel, pentru 2017 - 2019, în termeni 
nominali. 

Tabel 2-18 – Veniturile totale ale gospodăriilor – lei, lunar pe o gospodărie 

Venituri 
totale 

Total gospodării 
 

  
2017 2018 2019  

3.391,67 4.251,26 4.789,83  

  din care, gospodării de:  

Salariaţi 4.694,71 6.220,07 7.010,94  

Agricultori 2.634,23 2.770,27 2.936,60  

Şomeri 1.931,91 2.090,23 2.597,87  

Pensionari 2.396,76 2.740,68 2.956,87  

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 
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Se poate constata că veniturile pe gospodărie au înregistrat o crestere semnificativa de la ana la an. 
Cele mai mari venituri fiind ale categoriei salariati. 

Ca necesar de calcul al venitului disponibil pe gospodărie, sumele plătite de la buget pe gospodărie 
pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare, sunt prezentate în tabelul următor pentru anii 2019 şi 
2020 în termeni nominali. 

Tabel 2-19 – Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 

  

Anii 
Total gospodării din: 

gospodării Urban Rural 
Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 2019 1.349,85 1.724,39 860,56 
  2020 1.467,93 1.860,93 964,17 
    din care:         
    - impozite pe salarii 2019 197,24 255,97 120,52 
  2020 217,42 279,23 138,19 
          
    - impozite pe pensii 2019 2,83 3,85 1,50 
  2020 4,57 6,84 1,67 
          
    - impozite pe activităţi           
      neagricole independente 2019 0,06 0,11 0,01 
  2020 0,35 0,38 0,33 
          
    - contribuţii de asigurări sociale 2019 815,52 1.039,32 523,15 
  2020 884,50 1.118,35 584,73 
          
    - contribuţii pentru asigurări de 
sănătate 2019 325,83 416,96 206,78 

  2020 350,68 445,77 228,79 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Cheltuielile pentru impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe au crescut în perioada 2019 – 2020 atat in mediul 
urban cat si in mediul rural.  

 

Ocuparea fortei de munca si veniturile 

Pe regiuni, structura după statutul ocupaţional al capului gospodăriei este caracterizată de ponderea 
mare a gospodăriilor de pensionari în majoritatea gospodăriilor. Numai în regiunile Nord-Vest, Centru, 
Vest şi Bucureşti-Ilfov cea mai mare parte a gospodăriilor sunt conduse de persoane salariate. Ponderea 
gospodăriilor de salariaţi variază între 34,5% în Nord-Est şi 59,4% în Bucureşti-Ilfov. 

Cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, gospodăriile de agricultori deţin ponderi ce variază între 1,5% în 
Centru şi 14,8% în Nord-Est. Cea mai mică pondere a gospodăriilor de şomeri a fost înregistrată în 
regiunile Nord-Est (1,1%) şi cea mai mare în regiunea Sud-Est (2,9%). 



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

0 
 

 Tabel 2-20 – Distribuţia gospodăriilor pe regiuni şi categorii, după statutul ocupaţional al capului 
gospodăriei, în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 

Câştigul salarial mediu net lunar este prezentat, pe activităţi ale economiei naţionale, în tabelul următor. 
În perioada 2008-2011, salariul mediu net lunar a crescut per total economie cu 10,31%. Cele mai mari 
salarii se înregistrează în domeniul Intermedieri financiare şi asigurări, unde, în anul 2011, salariul 
mediu lunar era de 3435 RON.  

Tabel 2-21 – Câştigul salarial nominal mediu brut şi net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale şi pe 
sexe 

Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev. 2) 

2018 2019 

Brut Net Brut Net 

Total economie 4.357 2.642 4.853 2.986 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  3.530 2.138 3.773 2.277 

Industrie 4.007 2.438 4.406 2.710 

    Industria extractivă 6.298 3.789 6.957 4.276 

    Industria prelucrătoare 3.843 2.342 4.211 2.597 

    Producţia şi furnizarea de          

    energie electrică şi termică,          
    gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

6.326 3.815 7.240 4.384 

    Distribuţia apei; salubritate,          

    gestionarea deşeurilor,          

    activităţi de decontaminare 3.654 2.221 4.014 2.432 

Construcţii 3.178 1.924 3.837 2.807 
Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul;  

        



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

1 
 

Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev. 2) 

2018 2019 

Brut Net Brut Net 

repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 3.668 2.228 3.944 2.389 

Transport şi depozitare 4.058 2.450 4.537 2.742 

Hoteluri şi restaurante 2.564 1.565 2.840 1.726 

Informaţii şi comunicaţii 8.309 5.202 9.012 5.645 

Intermedieri financiare          

şi asigurări 7.521 4.532 8.269 4.980 

Tranzacţii imobiliare 3.524 2.125 4.110 2.481 

Activităţi profesionale,          

ştiinţifice şi tehnice 5.741 3.462 6.378 3.938 
Activităţi de servicii 
administrative  

        

şi activităţi de servicii suport 3.420 2.077 3.773 2.290 

Administraţie publică          

şi apărare; asigurări          

sociale din sistemul public1) 7.314 4.407 8.234 4.948 

Învăţământ 4.722 2.821 5.713 3.396 

Sănătate şi          

asistenţă socială 5.654 3.388 6.230 3.717 

Activităţi de spectacole,          

culturale şi recreative 3.720 2.236 4.296 2.587 

Alte activităţi de servicii 2.897 1.752 3.147 1.903 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 

 

 

2.5.5 PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL JUDEȚULUI DOLJ  

Populaţia în judeţul Dolj număra 619.549 locuitori în anul 2020. Ea a scăzut cu o medie anuală de 0,78% 
începând din anul 2013. În anul 2020, judeţul Dolj avea 3 municipii: Craiova (252.780 locuitori), Băilești 
(16.355 locuitori) si Calafat (16.260 locuitori), precum şi 4 oraşe (Bechet – 3.430 locuitori, Dăbuleni – 
11.426 locuitori, Filiași – 15.851 locuitori si Segarcea – 6.583 locuitori). În anul 2020, populaţia urbană 
reprezenta 52,08%% din totalul populaţiei judeţului Dolj. Densitatea cea mai mare a populaţiei se 
întâlneşte în municipiul Craiova. 

PIB-ul aferent judeţului Dolj a avut o tendinta crescatoare in perioada 2013-2018, reprezentand 
aproximativ 32% din PIB-ul Regiunii Sud-Vest Oltenia. În perioada de referinta, rata creşterii PIB în 
judeţul Dolj a fost pozitiva in fiecare an de la 5,9% in anul 2014 la 14,2% in 2018. 

Dupa valoarea veniturilor bănești inregistrate la nivel regional in perioada 2019 – 2020, Regiunea Sud-
Vest Oltenia se situeaza pe locul 7 din cele 8 regiuni ale Romaniei. Totusi tendinţele de la nivel naţional 
se regăsesc şi în cifrele corespunzătoare regiunii Sud-Vest Oltenia. Veniturile totale au crescut cu 8,4% 
în perioada 2019-2020. Ponderea veniturilor băneşti în total venituri a ramas la acelasi nivel in cei 2 ani. 

Totodata in perioada 2013-2017 se remarca o crestere anuala a salariului nominal mediu net lunar de 
la 1.465 lei in 2013 la 2.128 in 2017, cel mai mare salariu fiind in industria extractivă de la 3.442 lei. 



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

2 
 

Numărul mediu de angajaţi a crescut constant în perioada supusă analizei – pornind de la 115.293 
angajaţi în anul 2013 şi ajungând la 124.443 persoane în anul 2017. Per total a fost inregistrata o 
crestere 8%. 

In perioada 2013-2017 indicatorul cunoaşte o scadere constanta in toata perioada analizata, respectiv 
cu 17% din anul 2013 (28.229 someri) in anul 2017 (23.331 someri). Rata şomajului este semnificativ 
mai mare la nivelul judeţului Dolj (8,8% in 2017) decât la nivel naţional (3,3% in 2017). 

 

2.5.6 CADRUL ADMINISTRATIV 

Dolj este un județ situat în sud-vestul regiunii istorice Oltenia din România. Reședința sa este municipiul 
Craiova. Judetul Dolj este învecinat cu județele: Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la est și 
fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanță ce constituie o parte din granița naturală 
a României cu Bulgaria. 

Suprafața totală este de 7.414 kmp și reprezintă 3,1% din suprafața țării. Din acest punct de vedere 
Doljul se situează pe locul 7 între unitățile administrativ-teritoriale ale României. 

In anul 2020 populația județului (dupa domiciliu) era de 619.549 locuitori, reprezentând 2,80% din 
populația țării. 

Conform ultimelor date statistice publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ. Județul Dolj 
cuprinde 3 municipii, 4 orașe și 104 comune. 

 

2.5.7 EVOLUTIA POPULATIEI ÎN JUDEȚUL DOLJ  

In conformitate cu INS, populaţia totală a Regiunii Sud-Vest Oltenia s-a ridicat la 2,07 milioane de 
persoane în anul 2020, reprezentând 9,35% din populaţia României. In afară de Dolj, alte judeţe din 
regiune sunt: Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Proporţia populaţiei judeţelor în totalul regiunii Sud Est este 
prezentată în Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020. 

 

Populaţia în judeţul Dolj 

Figura 2-13 Populaţia în Regiunea Sud-Vest Oltenia în anul 2020, procente la nivel judeţean 
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Populaţia judeţului Dolj număra in anul 2020 619.549 de locuitori. Aceasta reprezintă 2,80% din 
populaţia totală a ţării şi 30% din populaţia Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 2-14  Evoluţia numărului de locuitori în judeţul Dolj (2013 – 2020) 

 

Judeţul Dolj este primul ca mărime în regiune si deţine 30% din populaţie în regiunea de Sud-Est. 
Populaţia din Dolj a scăzut cu o medie anuală de 0,78% începând din anul 2013, când judeţul avea un 
număr de 654.456 locuitori. 

În anul 2020, în judeţul Dolj existau trei municipii, Craiova (252.780 locuitori), Băilești (16.355 locuitori) 
si Calafat (16.260 locuitori), precum şi 4 oraşe (Bechet – 3.430 locuitori, Dăbuleni – 11.426 locuitori, 
Filiași – 15.851 locuitori si Segarcea – 6.583 locuitori). Judeţul are 104 de comune cu un total de 296.864 
de locuitori, ceea ce reprezintă 47,92%% din populaţia judeţului Dolj. 

Distribuţia populaţiei în zonele rurale şi urbane din judeţul Dolj este prezentată în figura de mai jos. Se 
observa faptul ca pe parcursul anilor evolutia a fost constanta cu o tendinta de egalizare in anul 2020. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 2-15  Evoluţia raportului rural-urban a populaţiei în judeţul Dolj (2013 – 2020) - [%] 

 

Referitor la densitatea populaţiei pot fi făcute următoarele remarci: 

 Densitatea cea mai mare a populaţiei se întâlneşte în municipiul Craiova; 

 40,80% din populaţie este concentrată în municipiul Craiova. 

Populaţia în judeţul Dolj prezintă o tendinţă de îmbătrânire. In anul 2017 totalul populaţiei, procentul 
celor intre 0 şi 14 ani a fost de 14,00%, populaţia între 15 şi 64 ani a fost de 68,38%, iar populaţia 
peste 65 ani a fost de 17,62%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Directia Judeteana de Statistica Dolj 

Figura 2-16  Tendinta de imbatranire a populaţiei în judeţul Dolj (2013 – 2017) - [%] 

Tendinţa de îmbătrânire este mai clară în zona rurală, datorită migraţiei tinerilor din zona rurală către 
zonele urbane. 

 

2.5.8 EVOLUȚIA ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ 

a. Situatia pe ansamblu 

Evoluţia principalilor indicatori macro-economici, în judeţul Dolj, comparativ cu dinamica aceluiaşi 
indicator la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos, pentru perioada 2012-2018. 

Tabel 2-22 – Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici la nivel regional  
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB Regiunea Sud-Vest Oltenia 48.013,1 48.340,0 52.215,1 55.299,5 63.927,9 73.299,6 

PIB judeţul Dolj 15.636,4 16.563,3 17.296,3 18.079,2 20.789,5 23.735,9 

PIB judeţul Dolj/PIB regional 32,57% 34,26% 33,13% 32,69% 32,52% 32,38% 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială 

În perioada 2013-2018, rata de creştere a PIB-ului în judeţul Dolj a fost pozitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială 

Figura 2-17  Evolutia PIB în judeţul Dolj (2013 – 2018) - [%] 

Prin calcularea unui raport între PIB Dolj şi PIB Regiunea Sud-Vest Oltenia t se poate constata că 
Produsul Intern Brut al Judeţului Dolj reprezintă aproximativ 32% din PIB regional, variaţiile în timp 
fiind nesemnificative. În aceeaşi ordine de idei, PIB Regiunii Sud-Vest Oltenia (73.299,6 mil. lei in 2018) 
raportat la PIB naţional (951.728,5 mil. lei in 2018) reprezintă aproximativ 7,7%. Rezultă de aici că PIB 
al judeţului Dolj reprezintă aproximativ 2,5% din PIB naţional. 

Tabel 2-23 – Numărul de firme locale active în judeţul Dolj (2017) 

 – nr. unităţi –  

Judeţul Total 
Din care: 

Pe clase de mărime, după numărul mediu 
de persoane ocupate 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)   0-9 10-49 50-249 250 şi peste 
Total 14.950 13.290 1.407 204 49 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 632 559 67 4 2 
Industrie extractivă 16 12 2 1 1 
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Judeţul Total 
Din care: 

Pe clase de mărime, după numărul mediu 
de persoane ocupate 

Industrie prelucrătoare 1.418 1.072 258 73 15 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, apă caldă şi aer 
condiţionat 

21 12 1 3 5 

Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

104 76 23 3 2 

Construcţii 1.089 917 152 18 2 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

5.946 5.420 470 48 8 

Transport şi depozitare 1.171 1.068 85 11 7 
Hoteluri şi restaurante 664 557 100 7 - 
Informaţii şi comunicaţii 476 427 38 9 2 
Tranzacţii imobiliare 273 256 14 3 - 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 

1.270 1.212 53 4 1 

Activităţi de servicii administrative 
şi activităţi de servicii suport 422 362 43 13 4 

Învăţământ 120 109 11 - - 
Sănătate şi asistenţă socială 661 604 53 4 - 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 230 209 19 2 - 

Alte activităţi de servicii 437 418 18 1 - 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Datele din tabelul de mai sus indică o faptul ca cele mai multe firme sunt de dimensiuni mici avand 0-9 
angajati.  

b. Situația principalelor domenii economice 

Cifra de afaceri înregistrată pentru anul 2017 este prezentată în tabelul următor.  

Tabel 2-24 – Cifra de afaceri in judeţul Dolj (2017) 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 
Judeţul Dolj 32.256.451 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1.002.060 

Industrie extractivă 456.678 

Industrie prelucrătoare 9.394.417 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, apă caldă şi aer 
condiţionat 

2.978.944 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 289.896 

Construcţii 1.308.560 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor 13.079.732 

Transport şi depozitare 1.079.144 

Hoteluri şi restaurante 368.010 

Informaţii şi comunicaţii 594.371 

Tranzacţii imobiliare 180.125 
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Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 478.116 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 317.222 
Învăţământ 15.131 
Sănătate şi asistenţă socială 276.587 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 357.451 

Alte activităţi de servicii 80.007 
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Din punct de vedere al intreprinderilor cele mai multe sunt de mici dimensiuni avand maxim 9 angajati  
din domeniul comertului. 

Tabel 2-25 – Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase 
de mărime 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 

din care: 

pe clase de mărime, 

după numărul mediu de persoane ocupate 

0-9 1-49 50-249 250 
şi peste 

Total 14.950 13.290 1.407 204 49 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 632 559 67 4 2 
Industrie extractivă 16 12 2 1 1 
Industrie prelucrătoare 1.418 1.072 258 73 15 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, apă caldă şi aer 
condiţionat 

21 12 1 3 5 

Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

104 76 23 3 2 

Construcţii 1.089 917 152 18 2 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

5.946 5.420 470 48 8 

Transport şi depozitare 1.171 1.068 85 11 7 
Hoteluri şi restaurante 664 557 100 7 - 
Informaţii şi comunicaţii 476 427 38 9 2 
Tranzacţii imobiliare 273 256 14 3 - 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 1.270 1.212 53 4 1 

Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 422 362 43 13 4 

Învăţământ 120 109 11 - - 
Sănătate şi asistenţă socială 661 604 53 4 - 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 230 209 19 2 - 

Alte activităţi de servicii 437 418 18 1 - 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

In ceea ce priveste personalul angajat, ce mai mare pondere o au activitatile de comert si industrie 
prelucratoare, respectiv 48,87%. 
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Tabel 2-26 – Personalul unitaţilor locale active, pe activitãţi ale economiei naţionale 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 

TOTAL 109.941 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 4.147 

Industrie extractivă 773 

Industrie prelucrătoare 26.139 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
apă caldă şi aer condiţionat 

2.983 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 

2.435 

Construcţii 8.090 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 27.585 

Transport şi depozitare 13.750 

Hoteluri şi restaurante 3.694 

Informaţii şi comunicaţii 3.678 

Tranzacţii imobiliare 1.089 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 4.410 

Activităţi de servicii şi activităţi de servicii suport 5.585 

Învăţământ 462 

Sănătate şi asistenţă socială 2.782 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1.000 

Alte activităţi de servicii 1.339 
 

Evoluţia sectorului turistic reiese din cifrele prezentate în tabelul de mai jos. Numărul unităţilor de cazare 
în anul 2011 este prezentat in tabelul de mai jos 

Tabel 2-27 – Număr unităţi turistice 

Judeţul 2017 

Total 
din care: 71 

Hoteluri, moteluri şi 
hosteluri 

43 

Vile turistice, cabane 
turistice şi bungalouri 1 

Pensiuni turistice 15 

Pensiuni agroturistice 12 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

In perioada 2013-2017 se observa o crestere constanta a capacitatii de cazare. Chiar daca numarul 
sosirilor a scazut se observa o crestere a inoptarilor, astfel se poate concluziona ca a crescut numarul 
de nopti de cazare al turistilor. 
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Tabel 2-28 – Capacitate în judeţul Dolj în perioada 2013-2017 

Anii 

Capacitatea de cazare Sosiri Înnoptări 

Indicii de 
utilizare netă a 
capacităţii în 

funcţiune 

Existentă  
(locuri) 

În funcţiune 
(mii locuri-

zile) 
(mii) (mii) (%) 

2013 2.125 775 85,8 161,5 20,9 

2014 2.191 768,2 91,2 161,7 21,1 

2015 2.246 814,6 102,5 187,3 23,1 

2016 2.448 872,0 97,1 174,7 20,0 

2017 2.894 1.030,0 124,9 223,1 21,7 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

 

c. Utilitățile publice 

Utilităţile publice asigurate populaţiei judeţului Dolj au cunoscut în perioada analizată o evoluţie uşor 
crescătoare (tabelul de mai jos).  

Numărul localităţilor care au reţea de canalizare a crescut de la 12 în anul 2013 la 20 în anul 2017. 
Lungimea totală a reţelei de canalizare a crescut în perioada analizată de la 626,2 km, la 1003,5 km în 
2017.  

Tabel 2-29 – Utilităţi publice în judeţul Dolj în perioada 2006-2011 

DOLJ UM 2013 2014 2015 2016 2017 

Localităţi cu instalaţii 
de canalizare publică             

Total număr 12 14 17 17 20 

       Municipii şi oraşe număr 6 6 6 6 6 

Lungimea totală 
simplă a conductelor 
de canalizare publică 

km 626,2 684,2 712,4 761,5 1003,5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

In ceea ce priveste reteaua de distributie a apei potabile, 65 localitati dispuneau de aceasta retea în 
anul 2017, avand o lungime totala 2.204,7 km (Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj). 

 

d. Investiții și firme 

Tabelul de mai jos prezintă situtia investiţiilor la nivelul judeţului Dolj în anul 2017.  

Tabel 2-30 – Investiţii la nivelul judeţului Dolj (2017) 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 

TOTAL 3.554.843 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 246.846 
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Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 

Industrie 2.186.898 
Construcţii 322.634 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

444.698 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 103.272 

Hoteluri şi restaurante 37.736 
Informaţii şi comunicaţii 30.176 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 127.116 

Învăţământ 1.245 
Sănătate şi asistenţă socială 35.716 
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 18.506 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Situaţia firmelor existente în judeţul Dolj este prezentată în tabelul de mai jos. În urma calculelor 
realizate pe baza datelor existente la Registrul Naţional al Comerţului, se poate constata că numărul 
firmelor care s-au inregistrat sau au fost radiate a variat in perioada de referinta.  

Tabel 2-31 – Înmatriculări şi radieri de firme, în perioada 2013-2020 

An Inregistrari Radieri 

2020 3.265 1.300 

2019 4.281 3.147 

2018 4.477 2.478 

2017 4.334 3.389 

2016 3.401 3.340 

2015 3.505 3.196 

2014 2.962 2.464 

2013 4.229 2.236 
Sursa: Sinteza Statistică a datelor din Registrul Naţional al Comerţului 

În prezent, în judeţul Dolj există 41.475 profesionişti activi, cel mai mare numar din perioada analizata. 

În ceea ce priveşte categoriile de comercianţi înregistraţi la Registrul Naţional al Comerţului, se poate 
constata că, în judeţul Dolj  tendinta generala a fost de crestere.  

Tabel 2-32 – Profesionişti activi din punct de vedere juridic in judetul Dolj 

An 
Persoane 

fizice 
autorizate 

Persoane 
juridice Total 

2020 13.023 28.452 41.475 

2019 12.532 26.824 39.356 

2018 12.702 24.808 37.510 

2017 12.270 22.785 35.055 
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An 
Persoane 

fizice 
autorizate 

Persoane 
juridice Total 

2016 11.787 21.692 33.479 

2015 11.850 20.608 32.458 

2014 11.547 19.531 31.078 

2013 10.257 18.806 29.063 
Sursa: Sinteza Statistică a datelor din Registrul Naţional al Comerţului 

Caracteristicile gospodariilor in judetul Dolj 

Numărul mediu de persoane într-o gospodărie la nivel naţional şi regional, grupate în funcţie de 
principala ocupaţie a gospodăriilor este prezentat mai jos, aşa cum este prevăzut de Institutul Naţional 
de Statistică. 

Tabel 2-33 – Distribuţia persoanelor din gospodării pe sexe, grupe de vârstă şi alte caracteristici ale 
gospodăriei, în anul 2020 

Total în %, pe grupe de vârstă: 
persoane sub 15 

ani 
15 – 24 

ani 
25 – 49 

ani 
50 – 64 

ani 
65 ani şi 

peste 
       

TOTAL 100,0 15,4 10,8 35,4 19,3 19,1 
    în %, după:       

Statutul ocupaţional 
al capului gospodăriei: 
din care: 

      

  • Salariat 50,3 9,7 6,6 23,8 8,9 1,3 
  • Lucrător pe cont propriu        

    în activităţi neagricole 5,4 1,5 0,8 2,3 0,7 0,1 
  • Agricultor 7,0 1,5 1,2 2,7 1,4 0,2 
  • Şomer 2,9 0,8 0,4 1,2 0,4 0,1 
  • Pensionar 32,5 1,5 1,5 4,8 7,4 17,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai în Romania” 

Tabel 2-34 – Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupațional al persoanelor şi al capului 
gospodăriei, Regiunea Sud – Vest Oltenia, în anul 2020 [%] 

SUD – VEST 
OLTENIA 

Total Salariaţi 

Lucrători pe 
cont propriu 
în activităţi 
neagricole 

Agricultori Şomeri Pensionari 

100,0 42,2 4,0 11,1 2,3 39,1 
Statutul 
ocupaţional al 
persoanei 

      

• Salariat 28,7 23,9 0,2 0,4 0,4 3,5 
• Lucrător pe cont 
propriu  

      

  în activităţi 
neagricole 

2,6 0,3 1,7 0,2 0,1 0,3 

• Agricultor 7,9 0,8 0,2 4,7 - 2,2 
• Ajutor familial 2,5 *) *) 1,8 - 0,7 
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SUD – VEST 
OLTENIA 

Total Salariaţi 

Lucrători pe 
cont propriu 
în activităţi 
neagricole 

Agricultori Şomeri Pensionari 

100,0 42,2 4,0 11,1 2,3 39,1 
• Şomer 2,7 0,8 *) *) 1,1 0,6 
• Pensionar 26,1 1,1 0,1 0,3 *) 24,6 
• Elev, student 16,1 9,6 0,7 2,0 0,5 3,1 
• Alte situaţii 13,4 5,7 1,1 1,7 0,2 4,1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai în Romania” 

Se poate observa din tabelele de mai sus că, la nivel regional, procentul de salariaţi per gospodărie este 
cu mai mic decât la nivel naţional. Este de menţionat faptul că la nivel regional, procentul agricultorilor, 
este mai mare decât procentul la nivel naţional, datorită specificului economic regional, influenţat în 
mare măsură şi de relieful regional. Trebuie subliniat faptul că, în regiunea Sud – Vest Oltenia, procentul 
pensionarilor per gospodărie este mai mic decât la nivel naţional. 

Tabel 2-35 – Numărul mediu al pensionarilor din Judeţul Dolj 

Numărul mediu al 
pensionarilor 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pensionari-total (I+II+III) 189.984 185.713 181.029 176.851 173.396 

I. Asigurări sociale - total 
    din care: 

189.726 185.503 180.868 176.726 173.292 

· asigurări sociale de 
stat        155.631 154.411 152.761 151.369 150.680 

· asigurări sociale agricultori 34.095 31.092 28.107 25.357 22.612 

II. Beneficiari de ajutor 
social 

20 15 12 11 11 

III. Pensionari I.O.V.R 238 195 149 114 93 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Se poate observa din tabelul de mai sus că numărul pensionarilor a scazut in fiecare an, dar acest lucru 
se datoreaza scaderii populatiei in judetul Dolj. 

Tabel 2-36 – Pensia medie lunară în Judeţul Dolj 

-lei/persoană- 

Pensia medie 2013 2014 2015 2016 2017 

Pensionari-total ( I+II+III) 683 720 761 805 896 

I. Asigurări sociale – total din care: 684 720 761 806 897 

* asigurări sociale de stat 760 794 833 875 966 
* asigurări sociale agricultori 337 353 372 393 433 
II. Beneficiari de ajutor social 201 207 224 237 255 

III. Pensionari I.O.V.R 229 224 224 219 214 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Evoluţia pensiilor medii lunare în judeţul Dolj este constant crescătoare, pentru aproape toate categoriile 
de pensionari existente la nivel judeţean. Cea mai mare creştere se observă la pensiile din sistemul de 
stat, cu 30% mai mari în anul 2017 (897 lei) faţă de valorile medii înregistrate în anul 2013 (684 lei). 
Singura categorie care a înregistrat scaderi este cea a pensionarilor IOVR, cu o scadere de 6,5% la o 
bază foarte scăzută.  



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

4 
 

 

b. Venituri şi alte resurse financiare 

Structura veniturilor pe gospodărie la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos pentru perioada 
2019 – 2020. 

Tabel 2-37 – Structura veniturilor bănești la nivel regional (2019 – 2020) 

 

Anii 
Regiuni: 

Nord-Est Sud-Est 
Sud-

Muntenia 
Sud-Vest 
Oltenia Vest 

Nord-
Vest Centru 

Bucureşti-
Ilfov 

I.  VENITURI TOTALE                   

    (A + B) 2019 3.859,68 4.257,41 4.305,63 4.209,88 4.839,98 5.191,92 5.041,06 6.960,57 
 2020 3.970,90 4.505,85 4.908,32 4.563,35 4.986,37 5.598,40 5.704,80 7.822,42 

A. Venituri băneşti           

    (1+2+3+4+5+6+7) 2019 3.378,17 3.969,93 4.014,86 3.860,69 4.565,38 4.791,63 4.681,53 6.761,06 
 2020 3.479,18 4.182,89 4.485,52 4.170,99 4.681,25 5.189,10 5.334,14 7.590,89 

1. Salarii brute şi alte           

    drepturi salariale 2019 2.233,16 2.810,89 2.855,50 2.686,08 3.472,63 3.591,87 3.506,52 5.539,04 
 2020 2.191,15 2.922,30 3.230,85 2.912,22 3.486,40 3.857,18 4.082,93 6.213,56 

2. Venituri din          

    agricultură 2019 141,88 132,17 95,01 83,04 46,59 95,66 70,46 1,01 
 2020 158,63 148,56 91,76 104,76 32,84 75,75 43,59 4,10 

3. Venituri din activităţi          

     neagricole          

     independente 2019 85,83 86,98 116,85 104,66 49,13 116,74 110,94 82,28 
 2020 113,36 94,22 108,05 102,63 25,29 105,58 110,45 83,78 

4. Venituri din prestaţii          

    sociale 2019 741,35 853,96 884,65 884,58 903,87 877,76 906,90 1.057,93 
 2020 849,60 943,26 997,57 942,95 1.038,39 994,20 1.044,30 1.178,88 
          

5. Venituri din proprietate 2019 3,27 1,21 4,72 16,65 2,94 11,11 10,15 8,09 
 2020 2,73 9,39 2,72 2,53 10,10 4,46 3,86 9,73 

6. Venituri din vânzarea           

   de active din patrimoniul          

    gospodăriei  2019 130,56 34,81 28,23 26,85 18,80 57,86 14,60 - 
 2020 130,45 29,51 26,93 42,85 32,41 103,53 16,54 10,00 
          

7. Alte venituri 2019 42,12 49,91 29,90 58,83 71,42 40,63 61,96 72,71 
 2020 33,26 35,65 27,64 63,05 55,82 48,40 32,47 90,84 

B. Venituri în natură          

     (1 + 2) 2019 481,51 287,48 290,77 349,19 274,60 400,29 359,53 199,51 
 2020 491,72 322,96 422,80 392,36 305,12 409,30 370,66 231,53 

1. Contravaloarea           

    veniturilor în natură           

    obţinute de salariaţi şi          

    beneficiarii de prestaţii          

    sociale 2019 28,42 44,70 47,87 29,92 75,83 101,05 76,95 78,24 
 2020 23,73 40,86 38,15 24,22 68,29 86,08 92,49 93,42 
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Anii 
Regiuni: 

Nord-Est Sud-Est 
Sud-

Muntenia 
Sud-Vest 
Oltenia Vest 

Nord-
Vest Centru 

Bucureşti-
Ilfov 

2. Contravaloarea          

    consumului de          

   produse agroalimentare          

    din resurse proprii 2019 453,09 242,78 242,90 319,27 198,77 299,24 282,58 121,27 
 2020 467,99 282,10 384,65 368,14 236,83 323,22 278,17 138,11 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai în Romania” 

Tendinţele de la nivel naţional se regăsesc şi în cifrele corespunzătoare regiunii Sud-Vest Oltenia. 
Veniturile totale au crescut cu 8,4% în perioada 2019-2020. Ponderea veniturilor băneşti în total venituri 
a ramas la acelasi nivel in cei 2 ani.  

Salariile reprezintă cea mai importantă categorie de venituri, cu o pondere de aproximativ 64% din 
totalul veniturilor. Cel de-al doilea venit ca importanţă este "venitul social", cu o pondere de aproximativ 
21%. 

Tabel 2-38 – Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale 

Activitatea 2013 2014 2015 2016 2017 

Total economie 1.465 1.541 1.672 1.824 2.128 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1.120 1.205 1.351 1.406 1.769 

Industrie 1.731 1.679 1.826 1.834 2.077 

     - Industrie extractivă 3.198 3.442 3.721 3.905 3.884 

     - Industrie prelucrătoare 1.543 1.553 1.650 1.656 1.923 

     - Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă caldă şi aer 
condiţionat 

2.815 2.217 2.870 2.950 3.198 

     - Distribuţia apei, salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 1.420 1.418 1.502 1.614 1.787 

Construcţii 1.097 1.209 1.388 1.470 1.760 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 1.049 1.066 1.141 1.440 1.555 

Transport şi depozitare 1.543 1.703 1.720 1.917 2.167 

Hoteluri şi restaurante 730 810 900 1.134 1.270 

Informaţii şi comunicaţii 2.555 2.292 2.563 2.842 3.278 

Intermedieri financiare şi asigurări 2.653 2.728 2.886 3.086 2.980 

Tranzacţii imobiliare 1.212 1.038 1.224 1.707 1.360 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1.692 1.631 1.598 1.699 2.037 

Activităţi de servicii administrative 880 960 1.063 1.154 1.409 

Administraţie publică şi apărare 2.332 2.910 3.007 3.192 4.199 
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Activitatea 2013 2014 2015 2016 2017 

Învăţământ 1.504 1.835 2.006 2.083 2.531 

Sănătate şi asistenţă socială 1.474 1.526 1.694 2.141 2.745 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1.161 1.154 1.357 1.793 2.175 

Alte activităţi de servicii 1.094 1.444 1.646 1.608 1.867 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Din datele de mai sus se remarca o crestere anuala a salariului nominal mediu net lunar de la 1.465 lei 
in 2013 la 2.128 in 2017, cel mai mare salariu fiind in industria extractivă de la 3.442 lei. 

 Ocuparea Fortei de munca si veniturile 

Consultantul a desfăşurat o analiza a forţei de muncă la nivelul master planului deoarece acest lucru 
poate avea impact asupra dezvoltării viitoare a veniturilor pe gospodărie şi implicit asupra puterii de 
cumpărare a consumatorilor din cadrul populaţiei.  

Numărul mediu al angajaţilor în cadrul a diferite sectoare economice din judeţul Dolj este prezentat în 
tabelul următor pentru perioada 2013 – 2017.  

Tabel 2-39 – Numărul mediu al salariaţilor în judeţul Dolj, pe activităţi ale economiei naţionale (2013-
2017) 

- număr persoane 

Activitatea 2013 2014 2015 2016 2017 

Total economie 115.293 116.328 117.981 118.817 124.443 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2.379 2.835 3.175 2.990 3.046 

Industrie 29.954 29.284 28.982 28.876 30.254 
Industrie extractivă 1.100 1.059 903 788 883 

Industrie prelucrătoare 22.810 22.328 22.300 22.471 23.790 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă caldă şi aer condiţionat 3.271 3.109 2.979 2.696 2.621 

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 2.773 2.788 2.800 2.921 2.960 

Construcţii 6.706 6.586 7.271 6.947 6.830 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 23.142 24.222 23.547 25.733 26.561 
Transport şi depozitare 6.441 6.017 6.442 6.373 6.641 
Hoteluri şi restaurante 2.639 2.608 2.406 2.647 3.227 
Informaţii şi comunicaţii 1.912 2.557 3.095 2.954 3.176 
Intermedieri financiare şi asigurări 1.730 1.698 1.721 1.633 1.728 
Tranzacţii imobiliare 618 659 675 912 867 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2.840 3.073 3.834 3.036 3.651 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi 
de servicii suport 5.223 5.123 5.018 5.451 6.194 

Administraţie publică şi apărare ; asigurări 
sociale din sistemul public 5.757 5.748 5.822 5.405 5.514 

Învăţământ 12.671 12.485 12.333 11.869 11.826 
Sănătate şi asistenţă socială 10.731 10.628 10.800 11.063 11.733 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

Numărul mediu de angajaţi a crescut constant în perioada supusă analizei – pornind de la 115.293 
angajaţi în anul 2013 şi ajungând la 124.443 persoane în anul 2017. Per total a fost inregistrata o 
crestere 8%. Sunt ramuri care au inregistrat diferente majore in perioada analizata. Tranzacţiile 
imobiliare au inregistrat o crestere de 40% si ca urmare a dezvoltarii acestui sector la nivel de tara, in 
timp ce industria extractivă a inregistrat o scadere de 20%. 

O analiză a datelor prezentate mai sus indică următoarele: 

- pondere din totalul populaţiei judeţului Dolj lucrează în comert, peste 20%, cu variatii in 
perioada analizata, dar cu o crestere importanta in 2016 si 2017. 

- urmatoarea pondere din totalul populaţiei judeţului Dolj lucrează în industria prelucrătoare, 
aproximativ 20%, în scădere in perioada 2013-2016, dar cu o crestere importanta in 2017. 
Procentele sunt foarte apropiate de cele înregistrate la nivel naţional (aproximativ 20% şi cu 
aceeaşi tendinţă de scădere în perioada analizată). 

Tabelul de mai jos prezintă evoluţia numărului de şomeri, comparativ, la nivel judeţean, în perioada 
2013 - 2017. 

Tabel 2-40 – Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi la nivelul judeţului Dolj (2013-2017) 

Anii 

Şomerii înregistraţi la 
Agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă (număr 

persoane) 

din care: 
femei 

(număr 
persoane) 

Rata 
şomajului 
- total (%) 

Rata 
şomajului - 
femei (%) 

2013 28.229 11.755 9,7 8,6 

2014 26.755 10.843 9,4 8,2 

2015 26.172 10.824 9,5 8,7 

2016 25.869 10.071 9,8 8,5 

2017 23.331 9.360 8,8 7,9 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

In perioada analizată indicatorul cunoaşte o scadere constanta in toata perioada analizata, respectiv cu 
17% din anul 2013 (28.229 someri) in anul 2017 (23.331 someri). Rata şomajului este semnificativ mai 
mare la nivelul judeţului Dolj (8,8% in 2017) decât la nivel naţional (3,3% in 2017).  

 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1.647 1.760 1.809 1.788 1.920 

Alte activităţi de servicii 903 1.045 1.051 1.140 1.275 
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2.6 EVALUAREA CADRULUI LEGAL ȘI INSTITUTIONAL  

2.6.1 CADRUL ADMINISTRATIV GENERAL 

Cadrul instituțional în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, relevant 
pentru Master Plan-ul serviciului de alimentare cu apă și canalizare al judetului Dolj, este asigurat de 
către următoarele autorități și/sau instituții organizate la nivel central, regional și local: 

Denumire entitate Responsabilitati 

Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor 
(MMAP) 

Conform HG nr. 19/2017, MMAP este organizat şi funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului.  

 realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului 
înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, 
schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe 
care le administrează,  

 elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi 
armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale 
guvernamentale,  

 asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile 
sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, 
coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste 
domenii. 

MMAP asigură îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea 
planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru 
sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de 
parteneriat 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014-2020. 

Agenția Națională 
pentru Protecția 
Mediului (ANPM) 

Conform HG nr. 1000/2012, ANPM este organizată și funcționează ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică și finanțată de la bugetul de stat, în subordinea MM, cu competenţe 
în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului. 

 are în subordine 42 de Agenţii Judeţene pentru Protecţia Mediului 
(APM), instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de 
la bugetul de stat și având statut de servicii publice deconcentrate. 

 exercita următoarele atribuții: planificarea strategica de mediu, 
monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activităților cu impact 
asupra mediului, implementarea legislației și politicilor de mediu la 
nivel național și local, raportările către Agenția Europeană de Mediu 
privind calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, 
contaminarea solului, apa. 

 urmăreşte îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de 
reglementare, constată neconformităţile şi ia măsurile care se impun 
în conformitate cu competenţele stabilite de legislaţia în vigoare. 

Administrația 
Națională “Apele 
Române” (ANAR) 

Conform OUG nr. 107/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
ANAR este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, 
finanțată din venituri proprii și aflată în coordonarea MAP.  
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Denumire entitate Responsabilitati 
 este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau 

amenajate și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura 
lor și a instalațiilor aferente, alocând dreptul de utilizare a resurselor 
de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii.  

 administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura 
Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de 
acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii 
inter-bazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi 
infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, 
hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în 
patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe 
ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. 

După principiul organizării pe bazine hidrografice, ANAR are în subordinea 
sa 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA), după cum urmează: Someș-
Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș - Vedea, Buzău-Ialomița, 
Dobrogea - Litoral, Prut, Siret. 

Din structura ANAR mai fac parte Institutul Naţional de Hidrologie şi de 
Gospodărire a Apelor (INHGA) şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. 

 eliberează autorizațiile de gospodărire a apelor și avizează lucrările și 
activitățile ce se execută pe ape și în legătură cu apele. 

Garda Națională de 
Mediu (GNM) 

Conform HG nr. 1005/2012, actualizată, GNM este instituţie publică şi 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în 
subordinea MMAP, fiind responsabilă de asigurarea controlului 
implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de 
aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul 
protecţiei mediului. 

GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării 
profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a 
legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecţiei 
mediului. 

În acest sens, GNM exercită următoarele atribuții principale: 

 controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, 
sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le 
desfăşoară; 

 controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute 
în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin 
programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi 
economice şi asigură controlul de specialitate; 

 constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în 
domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală 
competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, 
potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; 

 controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate 
fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat 
la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la 
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Denumire entitate Responsabilitati 
definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de 
habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei 
sălbatice şi acvaculturii; 

 stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării 
deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi 
termene au fost îndeplinite sau respectate; 

 controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea 
poluărilor accidentale;  

 constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, 
eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi 
efectuează investigaţii pentru identificarea persoanei(lor) 
responsabile. 

Ministerul Fondurilor 
Europene (MFE) 

Conform HG nr. 52/2018, MFE este organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 
înființat prin preluarea structurilor de specialitate și activităților prevăzute 
la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 
pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației 
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. 

 elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a 
infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă 
şi/sau externă, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciilor 
publice comunitare de utilităţi publice din categoria cărora face parte 
și serviciul de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestart de 
Compania de Apa Olt 

 exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplinește atribuțiile 
aferente acesteia, pentru: Programul Operaţional Regional 2007-2013 
şi 2014-2020, Programul „Iniţiativa pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii”, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative” 2007-2013, Programul Operaţional „Capacitate 
Administrativă” 2014-2020, Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice”, Programul Operaţional 
”Competitivitate”, Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 
Resurselor Umane”, Programul Operaţional “Capital Uman”, Programul 
Operaţional “Ajutorarea persoanelor defavorizate”, pentru perioada de 
programare 2014-2020, Programul Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020, Programul Operaţional Sectorial „Transport”, Programul 
Operațional Sectorial „Mediu” şi Programul Operaţional „Asistenţă 
tehnică”, pentru Programul ISPA. 

Autoritatea de Management (AM) POIM coordonează și gestionează 
POIM 2014-2020, prin Direcția Generală Programe Infrastructura 
Mare, îndeplinind atribuțiile ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 125 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

Direcția Generala Programe Infrastructura Mare coordonează cele 8 
Direcții Regionale Infrastructura, organizate ca direcții la nivelul celor 8 
regiuni de dezvoltare. 

Ministerul Finanțelor 
Publice (MFP) 

Conform HG nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare, MFP 
este organizat şi funcționează ca organ de specialitate al administrației 
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Denumire entitate Responsabilitati 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 
aplicând strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor 
publice.  

Principalele funcții pe care le îndeplinește MFP și care prezintă relevanță 
pentru domeniul analizat prin prezentul Master Plan sunt (i) cea de 
administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de 
tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă 
pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei 
financiare acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi 
Mecanismul Financiar Norvegian; (ii) funcția de combatere a evaziunii 
fiscale, exercitată prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 
unităţile subordonate.  

În cadrul MFP funcționează Autoritatea de Certificare şi Plată 
(ACP). Aceasta urmărește asigurarea unui management financiar eficient 
al fondurilor externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană, 
precum şi de la alte organisme internaţionale donatoare. În această 
calitate, ACP are atribuţii în ceea ce priveşte fondurile de preaderare, 
fondurile structurale şi de coeziune, fondul European pentru pescuit, cât şi 
fondurile primite în cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic 
European. 

Ministerul Sănătății 
(MS) 

Conform HG nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare, MS 
este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, reprezentând autoritatea 
centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică. 

MS elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul 
sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi 
controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din 
domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local. 

MS are în subordine 42 de Direcții de Sănătate Publică județene (DSP), 
instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul 
de stat și având statut de servicii publice deconcentrate. 

Conform Legii nr. 458/2002 (modificata și completata prin Legea nr. 
311/2004) privind calitatea apei potabile, MS supraveghează sanitar și 
controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producător 
și/sau distribuitor. De asemenea, MS controlează calitatea apei folosite în 
industria alimentară de către producător, calitatea apei îmbuteliate, 
avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa, asigură 
monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia Europeană. 

Autoritatea Națională 
de Reglementare 
pentru Serviciile 
Comunitare de 
Utilități Publice 
(ANRSC) 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată, ANRSC 
este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce 
funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, având ca scop 
reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, fiind 
finanţată integral din venituri proprii obţinute în condiţiile legii. 
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Denumire entitate Responsabilitati 
Potrivit competenţelor acordate prin lege, ANRSC eliberează licenţe, 
elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor 
de utilităţi publice din sfera sa de reglementare şi pentru piaţa acestor 
servicii, inclusiv pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare şi 
monitorizează modul de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile 
acestor servicii. 

Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. şi operatorii serviciilor de utilităţi 
publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare şi control privind 
respectarea condiţiilor de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor, a 
procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor. 

În vederea exercitării atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la 
informaţiile cuprinse în documentele operatorilor legate de domeniul său 
de activitate, inclusiv la cele din evidenţele contabile ale acestora. 
A.N.R.S.C. are dreptul să facă publice orice date sau informaţii care sunt 
de interes public. 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 
(APM) Dolj 

APM Dolj este o instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public 
deconcentrat, finanţate integral de la bugetul de stat. 

APM Dolj îndeplineşte, la nivelul județului Dolj, atribuţiile Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului, în domeniile implementării şi politicilor 
de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează 
elaborarea planurilor de acţiune la nivelul județului Dolj. 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
Ilfov-Dolj (SGA Dolj) 

SGA Dolj este unitate fără personalitate juridică, în subordinea ABA Jiu şi 
reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale 
în domeniul gospodăririi resurselor de apă din spaţiul hidrografic 
administrat. 

Apele aflate în spaţiul hidrografic gospodărit de SGA Dolj sunt situate pe 
teritoriul judetului, dar şi pe unele zone din județele Gorj, Mehedinti şi 
Petrosani. 

Judetul Dolj este traversat de 5 cursuri principale de apă:  

 râul Jiu: cu o lungime a cursului de apa de339 km, izvoraste in 
apropiere de Petrosani si se varsa in Dunare; 

 râul Amaradia: cu o lungime de 101 km, izvoraste din muntii 
Parang si se varsa in raul Jiu, amonte de municipiul Craiova; 

 fluviul Dunarea: fluviu international, strabate 10 tari, are 2.860 
km si se varsa in Marea Neagra; 

 raul Arges: cu o lungime a cursuli de apa de 350 km, izvoreste 
din muntii Fagaras si se varsa in Dunare la Oltenita; 

 raul Desnatui: ci o lungime de 94 km, izvoraste din podisul 
Strehaiei, traverseaza judetele Mehedinti si Dolj si se varsa in 
Lacul Bistret. 

Este de menționat faptul că alimentarea cu apă potabilă a majoritatii 
localitatilor din judetul Dolj se va realiza (in urma implementarii proiectului 
prin fonduri POIM) din Izvarna (judetul Gorj). 
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Denumire entitate Responsabilitati 

Comisariatul Gărzii de 
Mediu Dolj 

Comisariatul Garzii de Mediu Dolj îndeplinește, la nivelul judetului Dolj, 
atribuțiile GNM privind controlul respectării măsurilor de protecţie a 
mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea 
competență pentru protecţia mediului, participând în mod direct la acţiuni 
de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul 
său de activitate. 

Direcția de Sănătate 
Publică Dolj (DSP 
Dolj) 

DSP Dolj coordonează și implementează la nivelul judetului Dolj 
activitățile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate privind 
protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
în relație cu mediul de viața și de muncă și aprovizionarea cu apă potabilă, 
monitorizează, evaluează și participă la asigurarea calității apei potabile 
din teritoriu și elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea 
situațiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit în conformitate 
cu legislația în vigoare și normativele europene. 

DSP Dolj asigură inspecția sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă a 
populației, supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, 
consilierea populației, diseminarea informației și raportarea. Se asigură că 
producătorii și distribuitorii de apă vor realiza aprovizionarea cu apă 
potabilă, conformarea cu standardele, monitorizarea de control și 
acoperirea costurilor monitorizării de audit.  

Direcția Regională 
Infrastructura (DRI) 
POIM Craiova 

La nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost organizate Direcții Regionale Infrastructura care 
exercită un dublu rol, acela de Organisme Intermediare pentru AM POS 
Mediu și de Direcții Regionale Infrastructura pentru POIM. 

DRI se află în structura și sunt coordonate de către AM POIM, fiind 
structurile de specialitate responsabile cu verificarea tehnică și financiară 
a cererilor de rambursare, inclusiv verificări la fața locului și monitorizarea 
proiectelor, iar pentru POS Mediu îndeplinesc atribuțiile stabilite prin 
acordul de delegare de atribuții. 

DRI Craiova îndeplinește principalele atribuții specifice care-i revin, 
pentru proiectele care se implementează în județele: Mehedinti, Gorj, Dolj, 
Olt si Teleorman 

Asociația Română a 
Apei (ARA) 

ARA este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, 
neguvernamentală şi nonprofit, de interes comunitar, cu personalitate 
juridică, având scopul de a reprezenta, promova, apăra şi susţine 
interesele patronale ale operatorilor de servicii publice de alimentare cu 
apă şi canalizare. 

În România, ARA a fost unul dintre promotorii introducerii conceptului de 
benchmarking - un instrument care permite compararea performanțelor 
între companiile de apă, în vederea îmbunătățirii atât a calității serviciilor 
oferite cetățenilor, cât și performanțelor operaționale și financiare.  

În noiembrie 2015, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul 
Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP), Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și 
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Denumire entitate Responsabilitati 
Asociația Română a Apei (ARA) au încheiat un Protocol de colaborare 
privind organizarea și funcționarea Centrului de Excelență pentru 
Benchmarking (CEB). CEB are ca obiect cooperarea interinstituțională 
privind implementarea sistemului de Benchmarking la nivelul operatorilor 
regionali de apă și apă uzată, de a asigura proceduri coerente pentru toate 
companiile de apă și de a disemina experiența la nivel național prin 
folosirea și perfecționarea unei metodologii de benchmarking adecvate, 
aliniată indicatorilor de performanță IWA pentru compararea celor mai 
bune practici cu alți furnizori de servicii în România și din alte state 
membre ale UE. 

 

 

2.6.2 CADRUL LEGAL 

2.6.2.1 LEGISLATIE EUROPEANA 

Tabel 2-41 Principalele reglementari ale Uniunii Europene cu privire la mediu, alimentare cu apa si 
canalizare: 

Nr. Reglementare si data intrarii in vigoare Denumire reglementare 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European 
si a Consiliului din 23 octombrie 2000 

Care stabileste cadrul comunitar de acţiune in 
domeniul politicii apelor 

Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991, 
modificată prin Directiva 98/15/CE 

Privind tratarea apei urbane menajere modificata 
de Directiva 98/15/EC, Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 septembrie 2003 

DIRECTIVA 2006/11/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 februarie 
2006 

Privind poluarea cauzata de anumite substante 
periculoase deversate in mediul acvatic al 
Comunitatii 

Directiva Consiliului 86/280/CEE din 12 iunie 
1986 

Privind valorile limita si obiectivele calitative 
pentru deversările anumitor substante 
periculoase incluse in Lista I din Anexa la 
Directiva 76/464/CEE 

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 
1998, modificata prin Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 septembrie 2003 si 
Regulamentul (CE) nr. 596/ 2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 
iunie 2009 

Privind calitatea apei destinata consumului uman 

Directiva Consiliului 75/440/CEE din 16 iunie 
1975 

Referitoare la calitatea ceruta apelor de suprafaţa 
destinate producerii de apa potabila in statele 
membre 

Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 
1979 

Privind protectia impotriva poluării apelor 
subterane cu anumite substante periculoase 
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Nr. Reglementare si data intrarii in vigoare Denumire reglementare 

Directiva Consiliului 79/869/CEE din 9 octombrie 
1979 

Privind metodele de masurare, frecventele de 
prelevare si analiza apelor de suprafaţa destinate 
prelevării apei pentru consum uman in statele 
membre 

Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 
decembrie 1991, modificata prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 septembrie 2003 

Privind protectia apelor impotriva poluării cauzate 
de nitratii proveniţi din surse agricole 

Directiva Consiliului 76/160/CEE din 8 decembrie 
1975, modificata prin Directiva Consiliului din 23 
decembrie 1991 (91/692/CEE) si Regulamentul 
(CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14 aprilie 
2003 

Referitoare la calitatea apei de imbaiat 

Directiva Consiliului 78/659/CEE din 18 iulie 
1978, modificata prin Directiva 2006/44/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 6 
septembrie 2006 si Regulamentul (CE) NR. 
1137/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 octombrie 2008 

Privind calitatea apelor dulci care necesita 
protectie sau imbunatatire pentru a menţine viata 
peştilor 

Directiva Consiliului 79/923/CEE Privind calitatea necesara apelor pentru moluşte 

Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 
1985, modificata prin Directiva 97/11/CE a 
Consiliului din 3 martie 1997, Directiva 
2003/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 mai 2003, Directiva 2009/31/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 

Privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice si private asupra mediului 

Directiva Consiliului 2001/42/CE a Parlamentului 
European din 27 iunie 2001 

Privind evaluarea efectelor anumitor planuri si 
programe asupra mediului 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European si 
a Consiliului din 28 ianuarie 2003 

Privind accesul publicului la informaţia de mediu 
Privind raspunderea fata de mediul inconjurator, 
referitor la 

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European 
si a Consiliului 

Privind raspunderea fata de mediul inconjurator, 
referitor la prevenirea si remediera prejudiciului 
adus mediului 

Directiva 76/464/EEC a Parlamentului European 
si a Consiliului 

Privind descarcarea substantelor periculoase 

 

Convenţia Ramsar - Convenţia asupra zonelor umede, de importanta internaţionala, in special ca 
habitat al păsărilor acvatice a fost ratificata de România prin Legea 5/1991. Astfel, Delta Dunării este 
singura arie protejata din România desemnata ca zona Ramsar. 

Convenţia pentru Protectia Fluviului Dunarea (Danube River Protection Convention) a fost semnata 
la Sofia la 29 iunie 1994 si a intrat in vigoare la 22 octombrie 1998. 
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România a devenit stat membru al Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunarea in 1995, 
odata cu ratificarea, prin Legea nr. 14/1995, a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi 
utilizarea durabila a fluviului Dunarea. 

Aceasta convenţie se aplica pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunarea. Obiectul convenţiei il 
reprezintă, in special, urmatoarele activitati planificate sau in curs de realizare, in masura in care acestea 
produc sau pot produce impacturi transfrontiere (orice efect nefavorabil semnificativ produs asupra 
mediului inconjurator, cauzat de activitati umane): 

a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienti si substante periculoase, atât din surse punctuale 
cât si nepunctuale, precum si evacuarea căldurii; 

b) activitati si masuri planificate in domeniul amenajarilor hidrotehnice, in special regularizări, controlul 
scurgerii si nivelul de stocare a cursurilor de apa, controlul inundaţiilor si indepartarea pericolului de 
inghet, precum si efectul instalaţiilor, situate in sau in afara cursului de apa, asupra regimului lui 
hidraulic; 

c) alte activitati si masuri planificate, in scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul si 
captarea apei; 

d) exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulari, hidrocentrale, masuri 
pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condiţiilor hidrologice, eroziuni, 
surpări, inundaţii si transportul sedimentelor; masuri pentru protectia ecosistemelor; 

e) manipularea substanţelor periculoase pentru apa si prevenirea accidentelor. 

De asemenea, aceasta convenţie se aplica in cazul pescuitului si navigaţiei interne, in masura in care 
sunt vizate probleme de protectie a apei impotriva poluării cauzate de asemenea activitati. 

2.6.2.2 LEGISLATIE NATIONALA 

Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

Reglementari de mediu generale 

OUG nr. 
195/22.12.2005 
cu modificarile si 

completarile 
ulterioare 

 

Legea protectiei 
mediului, M.O. nr.70/17 

februarie 2000 

Reglementează domeniul protectiei mediului pe 
baza principiilor si elementelor dezvoltării durabile 
a societatii. Stabileşte procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, regimul substanţelor 
si deşeurilor periculoase precum si al altor deşeuri; 
regimul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor; 
regimul privind asigurarea protectiei impotriva 
radiaţiilor ionizante si securitatii surselor de 
radiaţii; protectia resurselor naturale si 
conservarea biodiversitatii; protectia apelor si 
ecosistemelor acvatice; protectia atmosferei; 
protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor 
terestre; regimul ariilor protejate si al 
monumentelor naturii; protectia asezarilor 
umane; atributiile si răspunderile autoritatilor 
pentru protectia si juridice; sancţiunile pentru 
incalcarea prevederilor legii protectiei mediului; 
lista activitatilor care sunt supuse procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru 
eliberarea acordului si/sau autorizaţiei de mediu. 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

HG 445/2009 cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare 

Hotarare privind 
stabilirea procedurii 
cadru de evaluare a 
impactului asupra 
mediului si pentru 

aprobarea listei 
proiectelor publice sau 
private supuse acestei 

proceduri 

 

M.O. nr.686/17 
septembrie 2012 

Hotararea stabileste procedura cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului, aplicata in scopul 
emiterii acordului de mediu, pentru anumite 
proiecte publice sau private care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului prin natura, 
dimensiunea sau localizarea lor. Evaluarea 
impactului asupra mediului este parte integranta 
din procedura de obţinere a acordului de mediu. 

Anexa 1 conţine lista proiectelor supuse evaluarii 
impactului asupra mediului. Anexa 2 conţine lista 
proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea 
efectuării evaluarii impactului asupra mediului. 
Anexa 3 conţine criteriile de selecţie pentru 
stabilirea necesitatii efectuării evaluarii impactului 
asupra mediului. Anexa 4 conţine lista informaţiilor 
solicitate titularului proiectului pentru proiectele 
supuse evaluarii impactului asupra mediului. 

 Ordin nr. 
253/2006 si 

Ordin nr. 
671/2006 

 

Procedura de evaluare 
a impactului asupra 

mediului si de emitere 
a acordului de mediu 

 

M.O. nr. 52/30 ianuarie 
2003 

Obiectul procedurii elaborata de Ministerul Mediului 
si Gospodăririi Apelor il constituie reglementarea 
condiţiilor de solicitare si obţinere a acordurilor de 
mediu pentru proiectele cu impact semnificativ 
asupra mediului inconjurator. Solicitarea acordului 
de mediu este obligatorie pentru proiecte de 
investitii noi si modificarea substanţiala a celor 
existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, 
aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra 
mediului, stabilite prin HG nr. 918/2002, privind 
procedura cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului si pentru aprobarea listei proiectelor 
publice sau private supuse acestei proceduri. Anexa 
1.1 conţine lista proiectelor si activitatilor supuse 
obligatoriu evaluarii impactului asupra mediului. 
Anexa I.2 conţine lista proiectelor de activitati 
supuse etapei de incadrare in vederea stabilirii 
necesitatii evaluarii impactului asupra mediului. 

HG 

1076/2004 cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare 

Stabilirea procedurii 
de realizare a 

evaluarii de mediu 
pentru planuri si 

programe 

 

M.O. nr. 707 din august 
2004 

 

Hotararea stabileste procedura de realizare a 
evaluarii de mediu, aplicata in scopul emiterii 
avizului de mediu necesar adoptarii planurilor si 
programelor care pot avea efecte semnificative 
asupra mediului, definind rolul autoritatii 
competente pentru protectia mediului, cerinţele de 
consultare a factorilor interesati si de participare a 
publicului. 

Se supun evaluarii de mediu toate planurile si 
programele care: 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

     a) se pregătesc pentru urmatoarele domenii: 
agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, 
energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a 
resurselor minerale, transport, gestionarea 
deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, 
turism, dezvoltare regionala, amenajarea 
teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor; ori 
care  

   b) afecteaza ariile de protectie speciala 
avifaunistica sau ariile speciale de conservare 
reglementate conform Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr. 236/2000 privind ; regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor  
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu 
modificări  si completări prin Legea nr. 462/2001. 

Legea 
22/2001 

 

Legea pentru 
ratificarea Convenţiei 

privind evaluarea 
impactului asupra 

mediului in context 
transfrontiera, 

adoptata la Espoo la 
25 februarie 1991. 

M.O. nr. 105/1 martie 
2001 

Legea prevede continutul documentaţiei pentru 
evaluarea impactului asupra mediului, criterii 
generale aplicabile in determinarea semnificaţiei 
impactului asupra mediului, procedura de notificare 
a activitatilor susceptibile sa aiba un impact 
transfrontiera negativ semnificativ, lista cuprinzând 
activitatile propuse, procedura de investigare 
pentru a vedea daca o activitate propusa este 
sussceptibila sa aiba impactv transfrontiera 
semnificativ, consultare si informare a publicului 
interesat, continutul acordurilor bilaterale sau 
multilaterare si procedura de arbritaj. 

REGLEMENTARI IN DOMENIUL PROTECTIEI NATURII 

Legea 

13/1993 

 

Convenţia privind 
conservarea vieţii 

salbatice si a 
habitatelor naturale 

in Europa 

M.O. nr. 283/7 
decembrie 1993 

Legea transpune in legislatia romaneasca Conventia 
privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor 
naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 
septembrie 1979 

OUG 27/2007 
cu modificarile 
si completarile 

ulterioare 

Regimul ariilor 
naturale protejate, 

conservarea 
habitatelor naturale, 

a florei si faunei 
salbatice 

 

M.O. nr. 433/2 august 
2001 

Garantarea conservării si utilizării durabile a 
patrimoniului natural. Reglementează : asigurarea 
diversitati biologice, prin conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei slbatice ; menţinerea sau 
restabilirea intr-o stare de conservare favorabila a 
habitatelor si a speciilor din flora si fauna salbatica 
; constituirea, organizarea si extinderea reţelei 
naţionale de arii naturale protejate, precum si 
reglementarea regimului acestora ; masurile pentru 
ocrotirea si cosnervarea speciilor animale si plante 
salbatice periclitate, vulnerabile, endemice si rare, 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

 
precum si cele pentru protectia formaţiunilor 
geomorfologice si peisagistice de interes ecologic, 
stiintific, estetic, cultural si de alta natura, a 
bunurilor naturale de interes speologic, 
paleontologic, geologic antropologic si a altor bunuri 
naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente 
in perimetrul ariilor naturale protejate si/sau in 
afara acestora. 

Legea 

5/2000 
sectiunea III 

 

Planul de amenajare 
a teritoriului national  

M.O nr. 152/12 aprilie 
2000 

 

Planul national de amenajare a teritoriului national 
– Sectiunea III se refera la zone protejate. Legea 
evidentiaza zonele naturale protejate de interes 
national si identifica valorile de patrimoniu cultural, 
care necesita instituirea de zone protejate pentru 
asigurarea protectiei acestor valori. In anexa sunt 
prezentate zonele naturale protejate de interse 
national si monumentele naturii, precum si 
gruparea geografica si localizarea teritoriala a 
zonelor naturale protejate. 

REGLEMENTARI GENERALE IN DOMENIUL APEI SI PROTECTIEI ACESTEIA 

Legea 

107/1996, cu 
modificarile si 
completarile 

ulterioare  

Legea apelor 

 

M.O. nr. 224/8 octombrie 
1996 

Stabileşte: regimul de folosire a apelor, regimul de 
folosire a albiilor, regimul de servituti si de 
exploatare. In domeniul gospodăririi apelor prevede 
cunoaşterea resurselor de apa, protectia albiilor, a 
malurilor si a lucrărilor de gospodărire a apelor, 
amenajarea bazinelor hidrografice, regimul 
lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au 
legătură cu apele, apararea impotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase si 
accidentelor la costructiile hidrotehnice; legea 
prevede latimea zonelor de protectie in jurul 
lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul 
cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a 
altor lucrări hidrotehnice, controlul activitatii de 
gospodărire a apelor, precum si sancţiunile ce se 
aplica pentru incalcarea legii. 

HG 351/2005 cu 
modificarile si 
completarile 

ulterioare 

Hotararea de Guvern 
privind aprobarea 

Programului de 
acţiune pentru 

reducerea poluării 
mediului acvatic si a 

apelor subterane, 
cauzata de evacuarea 

unor substante 
periculoase. 

M.O. Nr. 132/20 
februarie 2002 

Stabileşte: schema cadru si liniile directoare de 
prevenire si reducere a poluării mediului acvatic si 
a apelor subterane, cauzata de substante 
periculoase; infiintarea, componenta si atributiile 
Comitetului de lucru interministerial; lista de 
substante prioritare/prioritare periculoase; criteriile 
pentru identificarea apelor poluate cu substante 
prioritare/prioritare periculoase sau care sunt 
expuse unei astfel de poluări. 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

O.M. 

1146/2002 

 

Normativ privind 
Obiectivele de 

referinţa folosite 
pentru clasificarea 
calitatii apelor de 

suprafaţa 

 

Ordinul stabileste clasele de clasificare a calitatii 
apelor, in condiţiile prevederilor Legii Apelor nr. 
107/1996 si cu respectarea obiectivelor de 
referinţa. 

Obiectivele de referinţa corespund valorilor 
corespunzătoare clasei a ll-a de calitate si reprezintă 
nivelele ce urmeaza a fi atinse pe plan naţional si 
regional intr-o strategie pe termen mediu. 

Clasa I - a. Limitele maxim admisibile reflecta 
condiţiile naturale de referinţa sau concentraţiile de 
fond. In situatia substanţelor toxice (sintetice) se 
adopta limita de detectie a metodei de analiza sau 
pragul minim posibil de interes in activitatea de 
monitoring. In cazul substanţelor de provenienţa 
naturala, inclusiv metale grele, condiţia de referinţa 
se refera la fondul natural. Secţiunile de referinţa 
corespund acelor amplasamente la care influenta 
antropica este sub 10%. 

Clasa II - a. Limitele corespunzătoare acestei clase 
corespund valorilor tinta si reflecta condiţia de 
calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice. In 
cazul altor substante toxice, valorile tinta se 
stabilesc in baza evaluarii de risc. 

Clasele III - IV. Valorile limita corespunzătoare 
acestor clase sunt de 2 - 5 ori mai mari decât cele 
ale obiectivelor de referinţa si reflecta ponderea 
influentei antropice. 

Legea 

14/1995 

 

Legea pentru 
ratificarea Convenţiei 

privind cooperarea 
pentru protectia si 

utilizarea durabila a 
fluviului Dunarea, 

semnata la Sofia la 
29 iunie 1994 

 

M.O. nr.41/27 februarie 
1995 

 

Legea reglementează prevenirea, controlul si 
reducerea impactului transfrontier; masuri 
speciale pentru protectia resurselor de apa; 
limitarea emisiilor; obiective si criterii de calitate a 
apei; inventarierea emisiilor. Programe de acţiune, 
programe de monitoring, obligaţii de raportare, 
consultări, schimbul de informaţii, protectia 
informaţiilor furnizate, sisteme de comunicaţii, 
avertizari si alarma, planuri de urgenta, asistenta 
mutuala. 

Stabileşte infiintarea Comisiei internaţionale 
pentru protectia fluviului Dunarea, sarcinile si 
competentele acesteia. 

Conţine: lista grupelor de substante periculoase; 
substantele periculoase individuale; ghidul de 
apreciere generala a calitatii apei; statutul 
Comisiei internaţionale pentru protectia fluviului 
Dunarea. 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

Legea 

30/1995 

 

Legea pentru 
ratificarea Convenţiei 

privind protectia si 
utilizarea cursurilor 

de apa transfrontiere 
si a lacurilor 

internaţionale, 
incheiata la Helsinki 
la 17 martie 1992. 

 

M.O. Nr. 82/3 mai 
1995 

 

Stabileste obligatiile partilor riverane pentru 
prevenirea, controlul, si reducerea impactului 
trasfrontier precum si pentru 
supraveghere,cercetare si dezvoltare, schimb de 
informatii si protectia acestora. 

Legea contine dispozitiile aplicabile partilor riverane 
pentru cooperare bilaterala si multilaterala, 
supraveghere si evaluare comuna, sisteme de 
avertizare si alarma, asistenta reciproca, prevederi 
institutionale. Sunt prevazute liniile directoare 
pentru dezvoltarea celor mai bune practici de 
mediu, pentru dezvoltarea obiectivelor, criteriilor 
privind calitatea apei si procedura de arbitraj a unui 
potential diferend. 

LEGISLATIE IN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARII 

Legea 

458/2002, 
republicata 

 

Legea privind 
calitatea apei 

potabile 

 

M.O. Nr. 552/29 iulie 
2002 

 

Legea stabileste valorile maxime admise pentru 
parametri microbiologici, chimici si parametri 
indicatori de calitate; parametri pentru 
monitorizarea de control, monitorizarea de audit; 
frecventa minima de prelevare si analiza a apei 
potabile distribuita prin sistemul public, rezervor 
mobil sau folosita ca sursa in industria alimentara si 
pentru apa potabila imbuteliata. 

HG 100/2002 
Norme de calitate pe 

care trebuie sa le 
indeplineasca apele de 

suprafata utilizate 
pentru potabilizare – 

NTPA – 013 

 

M.O nr. 130/19 februarie 
2002 

 

Normele reglementează cerinţele de calitate pe care 
apele dulci de suprafaţa utilizate sau destinate 
potabilizarii trebuie sa le indeplineasca dupa o 
tratare  corespunzătoare. Apa subterana si apa 
salmastra nu fac  obiectul acestor norme de calitate. 
Elaborarea normelor : are drept scop reducerea 
nivelului de tratare a apei brute : de suprafaţa, cu 
influenta directa asupra costurilor. Apele  de 
suprafaţa se clasifica funcţie de valorile limita in trei 
categorii. Fiecărei categorii ii corespunde o 
tehnologie standard de tratare si caracteristici 
fizice, chimice si microbiologice (anexele prezintă 
aceste caracteristici). 

HG 930/2005 
Norme speciale 

privind 

caracterul si marimea 
zonelor de protectie 

sanitara 

 

Stabileşte normele speciale privind caracterul si 
marimea zonelor de protectie sanitara in jurul 
surselor de apa, lucrărilor de captare, constrcutiilor 
si instalaţiilor de alimentare cu apa potabila, 
zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cura 
interna, lacurilor si nămolurilor terapeutice. 
Inventariaza factorii ce reprezintă riscuri de 
impurificare a apei potabile si mecanismul 
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

M.O. nr. 62/10 aprilie 
1997 

impurificarii. Oferă indicaţii tehnice pentru 
dimensionarea zonelor de protectie sanitara a 
surselor de alimentare cu apa potabila din subteran 
si de ape minerale utilizate pentru cura interna. 
Stabileşte masuri pentru utilizarea terenurilor 
cuprinse in perimetrul de protectie hidrogeologic. 
Precizeaza masuri cu privire la exploatarea si 
amenajarea terenurilor incluse in zonele de 
protectie sanitara cu regim de restrictie si cu regim 
sever. Masuri referitoare la protectia sanitara a 
constructiior si instalaţiilor de exploatare a 
resurselor de apa. 

HG 

472/2000 

Hotarare de Guvern 
privind masurile de 
protectie a calitatii 
resurselor de apa 

M.O nr. 272/15 iunie 
2000 

Stabileşte masuri de protectie a resurselor de apa 
de suprafaţa si subterane si a ecosistemelor 
acvatice in vederea ameliorarii si menţinerii calitatii 
naturale a acestora in scopul evitării unor efecte 
negative asupra mediului si sanatatii umane, in 
contextul unei dezvoltări durabile. 

 

 

2.6.3 CADRUL INSTITUȚIONAL 

Cadrul institutional din judetul Dolj este creat, iar cele trei elemente institutionale cheie ale regionalizarii 
(ADI, OR si Contractul de delegare a gestiunii serviciului)  sunt functionale si in proces de consolidare. 
Astfel, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara din zona proiectului a fost constituita si este ADI Oltenia, 
Operatorul Regional desemnat este „SC. Compania de Apa Oltenia SA” si este in vigoare un Contract de 
delegare a gestiunii serviciilor, semnat intre ADI pe de o parte - ca reprezentant al membrilor asociati 
si Operatorul Regional pe de alta parte. In continuare se vor mentiona elementele principale ale 
montajului institutional existent in judetul Dolj. 

2.6.3.1 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLTENIA  

ADI s-a constituit in anul 2007 si este organizata conform dreptului privat, cu statut de utilitate publica, 
in conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si Legea nr. 51/2006, 
modificata si completata. Asociatia este formata in prezent din 105 unitati administrativ-teritoriale, din 
care 102 situate in judetul Dolj si 3 in Judetul Gorj. ADI Oltenia a atribuit in mod direct contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor catre Compania de Apa Oltenia, conform cu prevederile art.31ˆ1 din 
Legea nr. 51/2006 si art.22 ˆ1 din Legea nr. 241/2006, constatand respectarea cumulativa a regulilor 
“in-house” stabilite de Curtea Europeana de Justitie si adoptate de legislatia nationala. 

ADI monitorizeaza progresul investitiilor din aria de operare a Companiei Apa Oltenia, participand la 
elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor, la avizarea si aprobarea listelor de investitii 
necesare modernizarii serviciilor, promovarea proiectelor de investitii prioritare (aprobarea studiului de 
fezabilitate), solutionarea aspectelor privind amplasamentele obiectivelor de investitii; ajustarea 
tarifelor pentru servicii conform strategiei de tarifare aprobata, extinderea Asociatiei si a ariei de servicii 
a Operatorului Regional. 
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De la infiintare pana in prezent, ADI Oltenia a participat la toate deciziile importante ale Operatorului 
Regional si a adoptat hotarari pentru dezvoltarea sectorului de apa si canalizare din judet si pentru 
extinderea si intarirea capacitatii administrative si functionale a Asociatiei, asa cum sunt cele privind:  

- modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, ca urmare a aderarii de 
noi membri; 

- modificari si completari ale Statutului si Actului Constitutiv, pentru conformarea cu HG 855/2008 
cu modificarile si completarile ulterioare;  

- organizarea si functionarea ADI si a aparatului sau tehnic si privind sediul social al Asociatiei;  

- aprobarea organizarii si functionarii Operatorului Regional;  

- aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a membrilor ADI; 

- aprobarea Planurilor de achizitii anuale ale ADI ; 

- semnarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de apa-canalizare (CDGS), in numele 
si pe seama membrilor Asociatiei si semnarea tuturor modificarilor ulterioare ale CDGS;  

- aprobarea regulamentului privind serviciul de apa-canalizare si a Caietelor de sarcini;  

- avizarea modificarilor Actului Constitutiv al OR, a organigramei si a Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Operatorului;  

- aprobarea preturilor si  tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa – canalizare furnizate de 
OR;  

- aprobarea Master Planului regional din sectorul alimentare cu apa si canalizare si a listelor de 
investitii prioritare; 

- aprobarea Studiilor de Fezabilitate  si a indicatorilor tehnico-economici din aria de competenta; 

- aprobarea Rapoartelor anuale de activitate ale Consiliului Director, Rapoartele Comisiei de 
Cenzori, situatiile financiare ale asociatiei si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului 
Director pentru anul precedent; 

- aprobarea executiei bugetelor anuale ADI de venituri si cheltuieli; 

- aprobarea investitiilor OR propuse din fondul IID; 

 

2.6.3.2 Operatorul Regional – SC Compania de Apa Oltenia 

Operatorul de apa si canalizare SC Compania de Apa Oltenia SA a fost constituit prin  reorganizarea 
Regiei Autonome de Apa Craiova, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma unei societati cu capital social integral 
public, apartinand initial, unui numar de 8 actionari: Mun. Craiova, Consiliul Judetean Dolj,  Orasul 
Filiasi, Orasul Segarcea, Orasul Bechet, Orasul Dabuleni, Comuna Breasta si Comuna Calarasi. Incepand 
cu anul 2010 numarul actionarilor Companiei Apa Oltenia a devenit 10: Municipiul Craiova, Consiliul 
Judetean Dolj, Orasul Filiasi, Orasul Segarcea, Orasul Bechet, Orasul Dabuleni, Comuna Breasta, 
Comuna Calarasi, Orasul Bailesti si Orasul Calafat, care detin impreuna 100% din actiunile societatii. 
Din anul 2010 si pana in prezent componenta actionariatului Companiei de Apa Oltenia a ramas 
nemodificata. Compania a dobandit calitatea de Operator Regional al serviciilor de apa si canalizare 
conform OUG nr. 13 din 2008 (de modificare si completarea Legii 51/2006 - a serviciilor comunitare de 
utilitati publice si a Legii 241/2006-privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare).  

Prin hotararea nr. 164/26.04.2007 au fost preluate de catre SC Compania de Apa Oltenia, activul si 
pasivul Regiei Autonome de Apa Craiova, precum si intreg personalul acesteia. La aceeasi data au fost 
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concesionate Companiei Apa Oltenia toate bunurile proprietate publica aflate in administrarea RA Apa 
Craiova. 

Compania a fost constituita pe durata nelimitata, incepand cu data inscrierii sale la Oficiul Registrului 
Comertului. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj 
sub numarul J16/63/1999 si Codul Unic de inregistrare Registrul Comertului nr. 11400673/1999 (au 
fost rezervate acelasi unic cod de inregistrare si acelasi cod unic de inregistrare fiscala detinute anterior 
ca Regie Autonoma). 

Operatorul este asimilat institutiilor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta Guvernului 
nr. 29/2007, privind modul de alocare a instrumentelor structurale, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 249/2007. 

ADI Oltenia a atribuit in mod direct contractul de delegare a managementului serviciilor catre Compania 
de Apa Oltenia, conform cu prevederile art.31ˆ1 din Legea nr. 51/2006 si art.22 ˆ1 din Legea nr. 
241/2006, constatandu-se respectarea cumulativa a regulilor “in-house” stabilite de Curtea Europeana 
de Justitie si adoptate de legislatia nationala, care permit derogarea de la procedurile de licitatie daca 
sunt respectate: criteriul „controlului similar”, criteriul „activitatii exclusive” si detinerea integrala a 
capitalului social al OR de catre UAT-urile membre ADI.  

Prin regulile „in-house” se intelege: 

- Activitati exclusive-in prestarea serviciilor, OR desfasoara activitati de furnizare/prestare serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare exclusiv pentru utilizatorii de pe raza de competenta a UAT-urior 
membre ale ADI “Oltenia”care au delegat gestiunea serviciului catre OR. Operatorul e obligat sa-si 
mentina obiectul de activitate pe intreaga durata Contractului de Delegare si nu poate desfasura decat 
activitati care au legatura directa sau indirecta sau care faciliteaza realizarea obiectului sau principal de 
activitate . 

- Controlul ADI asupra OR, pe principiul „controlului similar”-Operatorul regional este subiectul 
controlului exercitat de ADI pe baza criteriului controlului similar, care consta in: raportarea si 
informarea ADI asupra tuturor deciziilor importante din cadrul OR; acceptarea nominalizarilor propuse 
de catre ADI privind membrii Consiliului de Administratie; transmiterea bugetului anual spre aprobarea 
ADI. 

- Proprietatea 100% publica (capital public)-actionariatul Operatorului Regional este integral public si 
este detinut de 10 dintre UAT-urile membre ADI (fiind exclus, prin Statut, capitalul privat) . 

Societatea detine licenta ANRSC nr. 3187/30.03.2015, clasa 1, valabila pana la data de 30.03.2020. 
Obiectul principal de activitate al companiei de apa este captarea, tratarea si distributia apei (Cod CAEN 
3600) si in scopul indeplinirii in mod eficient a obligatiilor cu privire la serviciul de alimentare cu apa - 
canalizare, OR este obligat sa-si pastreze obiectul de activitate pe toata durata derularii Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciului”. 

Societatea Comerciala Apa Oltenia SA este  certificata in sistemul integrat de calitate si mediu (detine 
certificarile ISO 9001: 2008-managementul calitatii, ISO14001: 2005-management de mediu).  

Aria de operare 

In tabelul care urmeaza se prezinta centralizat, urmatoarele informatii:  

 HOTARARILE DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI, emise pana la aceasta data de UAT-
urile membre ale ADI Oltenia;  

 ARIA DE OPERARE A C.A. OLTENIA, definita de: UAT-urile membre ADI care au predat 
operatorului bunurile de retur, in vederea furnizarii serviciului, precum si de UAT-urile care fac 
obiectul Planului de preluare a serviciilor.  



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

0 
 

Tabel 2-42 - Aria de operare 

Nr.crt 

UAT-uri 

MEMBRE ALE ADI 
OLTENIA 

JUDET 
HOTARARI DE 

DELEGARE   

UAT-uri INCLUSE IN 
ARIA DE OPERARE  

(data) 

1)  Consiliul Judetean Dolj Dolj 

HCJ Nr.144, din 
29.07.2010, actualizata si 

completata prin HCJ 
Nr.18/31.01.2019  

29.09.2011  

2)  Municipiul Craiova Dolj 
HCL Nr.465, din 

07.12.2010 
22.12.2017 

3)  Municipiul Bailesti Dolj 
HCL Nr.78, din  

15.07.2010 
 27.05.2009 

4)  Municipiul Calafat Dolj 
HCL nr.112, din 

13.08.2010 
 01.02.2010 

5)  Orasul Bechet Dolj 
HCL nr.35, din 

27.09.2010 
01.07.2009 

6)  Orasul Dabuleni Dolj 
HCL nr. 39, din 

31.10.2010 
01.06.2009 

7)  Orasul Filiasi Dolj 
HCL nr. 25, din 

26.07.2010 
01.06.2009  

8)  Orasul Segarcea Dolj 
HCL nr. 44, din 

13.07.2010 
04.11.2008 

9)  Comuna Almaj Dolj 
HCL nr. 15, din 

07.07.2010 
15.10.2014 

10)  Comuna Amarestii de 
Jos 

Dolj 
HCL nr. 39, din 

21.10.2010 
- 

11)  
Comuna Amarestii de 

Sus Dolj - - 

12)  Comuna Apele Vii Dolj 
HCL nr. 18, din 

28.06.2010 
- 

13)  Comuna Argetoaia Dolj 
HCL nr.29, din 

20.07.2010 - 

14)  Comuna Barca Dolj 

HCL nr.25, din 
23.07.2010, actualizata 

prin HCL nr. 24 din 
27.07.2015 

 24.08.2016 

15)  Comuna Bistret Dolj 
HCL nr.43, din 

22.07.2010 24.08.2016 

16)  Comuna Catane Dolj HCL nr.11, din 
08.07.2010 - 
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Nr.crt 

UAT-uri 

MEMBRE ALE ADI 
OLTENIA 

JUDET 
HOTARARI DE 

DELEGARE   

UAT-uri INCLUSE IN 
ARIA DE OPERARE  

(data) 

17)  Comuna Calarasi Dolj 
HCL nr. 44, din 

20.07.2010 
 01.07.2009 

18)  Comuna Carna Dolj HCL nr.63, din 
30.09.2010 

- 

19)  Comuna Cetate Dolj 
HCL nr.43, din 

06.07.2010 - 

20)  Comuna Cioroiasi Dolj -  - 

21)  Comuna Ciupercenii Noi Dolj HCL nr.42, din 
12.07.2010 - 

22)  Comuna Daneti Dolj HCL nr.16, din 
28.07.2010 

- 

23)  Comuna Desa Dolj - - 

24)  Comuna Diosti Dolj - - 

25)  Comuna Dranic Dolj HCL nr.27, din 
07.07.2010 

- 

26)  Comuna Galiciuica Dolj 
HCL nr.16, din 

27.07.2010 - 

27)  Comuna Gangiova Dolj 
HCL nr.2b, din 

24.03.2010 - 

28)  Comuna Ghidici Dolj HCL nr.22, din 
19.10.2010 

- 

29)  Comuna Ghindeni Dolj - - 

30)  Comuna Goiesti Dolj - - 

31)  Comuna Isalnita Dolj HCL nr.18, din 
29.07.2010  30.08.2013 

32)  Comuna Macesu de Jos Dolj 
HCL nr.16, din 

10.08.2010 
- 

33)  Comuna Mirsani Dolj HCL nr. 18, din 
16.07.2010 

- 

34)  Comuna Motatei Dolj HCL nr.14, din 
07.07.2010 

- 

35)  Comuna Murgasi Dolj HCL nr.23, din 2.08.2010 - 

36)  Comuna Orodel Dolj 
HCL nr.23, din 

08.07.2010 - 

37)  Comuna Ostroveni Dolj HCL nr.24, din 
16.08.2010 31.12.2019 

38)  Comuna Perisor Dolj 
HCL nr.40, din 

09.07.2010 - 

39)  Comuna Piscu Vechi Dolj HCL nr.49, din 
03.08.2010 

31.12.2023 
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ARIA DE OPERARE  

(data) 

40)  Comuna Plenita Dolj 
HCL nr.27, din 

07.07.2010  31.05.2013 

41)  Comuna Plesoi Dolj - - 

42)  Comuna Poiana Mare Dolj 
HCL nr.29, din 

07.07.2010 20.12.2018 

43)  Comuna Predesti Dolj HCL nr.33, din 
26.07.2010 

- 

44)  Comuna Rojiste Dolj HCL nr.27, din 
30.07.2010 

- 

45)  Comuna Salcuta Dolj - - 

46)  Comuna Seaca de 
Camp 

Dolj HCL nr.16, din 
30.07.2010 

 07.08.2014 

47)  Comuna Sopot Dolj - - 

48)  Comuna Simnicu de Sus Dolj 
HCL nr.61, din 

28.10.2010  31.08.2018 

49)  Comuna Terpezita Dolj HCL nr.27, din 
30.07.2010 - 

50)  Comuna Teslui Dolj - - 

51)  Comuna Urzicuta Dolj - - 

52)  
Comuna Valea 

Stanciului Dolj - - 

53)  Comuna Vartop Dolj HCL nr.25, din 
28.10.2010 

- 

54)  Comuna Varvoru de Jos Dolj - - 

55)  Comuna Sadova Dolj - - 

56)  Comuna Farcas Dolj HCL nr.19, din 
09.07.2010 

- 

57)  Comuna Maglavit Dolj 
HCL nr.17, din 

07.07.2010 31.12.2019 

58)  Comuna Breasta Dolj HCL Nr.23, din 
14.07.2010 

 02.08.2010 

59)  Comuna Teasc Dolj HCL Nr.10 din 06.07.2010 - 

60)  Comuna Goicea Dolj 

HCL nr.26, din 
08.07.2010, actualizata 

prin HCL nr. 38 din 
16.07.2015 

24.08.2016  

61)  Comuna Carpen Dolj HCL Nr.6, din  24.08.2016 
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HOTARARI DE 
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UAT-uri INCLUSE IN 
ARIA DE OPERARE  

(data) 

29.02.2012, actualizata 
prin HCL nr. 32 din 

22.07.2015 

62)  Comuna Brabova Dolj HCL Nr.19, din 
10.08.2012 

- 

63)  Comuna Bratovoiesti Dolj 
HCL Nr.11, din 

25.07.2012 - 

64)  Comuna Bucovat Dolj HCL Nr.14, din 
31.07.2012 

31.12.2019 

65)  Comuna Bulzesti Dolj 
HCL Nr.7, din 

09.02.2012 
- 

66)  Comuna Calopar Dolj 
HCL Nr.9, din 

26.07.2012 
- 

67)  Comuna Cernatesti Dolj 
HCL Nr.17, din 

26.07.2012 
- 

68)  Comuna Cotofenii din 
Dos Dolj 

HCL Nr.20, din 

19.09.2012 
31.12.2019 

69)  
Comuna Cotofenii din 

Fata Dolj 
HCL Nr.10, din 

25.07.2012 
 26.04.2013 

70)  Comuna Dobrotesti Dolj 
HCL Nr.3, din 

31.07.2012 
- 

71)  Comuna Ghercesti Dolj 
HCL Nr.6, din 

27.02.2012 
31.12.2019 

72)  Comuna Gogosu Dolj 
HCL Nr.10, din 

24.07.2012 
- 

73)  Comuna Grecesti Dolj 
HCL Nr.16, din 

16.07.2012 
- 

74)  Comuna Malu Mare Dolj 

HCL Nr.6, din 

31.01.2012, 

 actualizata prin HCL 
Nr.18/29.01.2019 

 03.06.2014 

75)  Comuna Macesu de Sus Dolj 
HCL Nr.12, din 

16.02.2012 
- 

76)  Comuna Melinesti Dolj 
HCL Nr.11, din 

30.08.2012 
- 

77)  Comuna Pielesti Dolj - - 
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78)  Comuna Radovan Dolj 
HCL Nr.16, din 

20.07.2012 
- 

79)  Comuna Scaesti Dolj 
HCL Nr.10, din 

14.07.2012 
- 

80)  Comuna Secu Dolj 
HCL Nr.8, din 

19.03.2012 
- 

81)  Comuna Talpas Dolj 
HCL Nr.8, din 

06.02.2012 
- 

82)  Comuna Vela Dolj 
HCL Nr.9, din 

24.07.2012 
- 

83)  Comuna Verbita Dolj 
HCL Nr.11, din 

29.02.2012 
- 

84)  Comuna Dobresti Dolj 
HCL Nr.9, din 

11.02.2012 
- 

85)  Comuna Cerat Dolj 
HCL Nr.14, din 

30.03.2012 
31.12.2023 

86)  Comuna Botosesti-Paia Dolj 
HCL Nr.10, din 

27.02.2013 
- 

87)  Comuna Bralostita Dolj - - 

88)  Comuna Bradesti Dolj 
HCL Nr.19, din 

26.03.2013 
 29.05.2014 

89)  Comuna Caraula Dolj 
HCL Nr.43, din 

05.12.2013 
07.08.2014 

90)  Comuna Castranova Dolj 
HCL Nr.13, din 

20.05.2013 
- 

91)  Comuna Lipovu Dolj 
HCL Nr.18, din 

31.07.2013 
- 

92)  Comuna Leu Dolj - - 

93)  Comuna Negoi Dolj 
HCL Nr.14, din 

28.02.2013 
- 

94)  
Comuna Seaca de 

Padure 
Dolj - - 

95)  Comuna Tuglui Dolj 
HCL Nr.11, din 

21.02.2013 
- 
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ARIA DE OPERARE  

(data) 

96)  Comuna Unirea Dolj 
HCL Nr.8, din 

28.02.2013 
- 

97)  Comuna Podari Dolj HCL nr.91, din 
29.07.2014 

 07.08.2014 

98)  Comuna Afumati Dolj HCL Nr.3, din 30.01.2015 
 

- 

99)  Comuna Dragotesti Dolj 
HCL Nr.75, din 

14.12.2015 
- 

100)  Comuna Carcea Dolj HCL nr.49, din 
28.07.2017 

 11.09.2017 

101)  Comuna Mischii Dolj 
HCL nr. 83, din 

12.10.2018 
31.12.2019 

102)  
Comuna Rast (Rastu 

Nou) Dolj 
HCL nr. 22, din 

19.09.2018 31.12.2019 

 

Structura organizationala si Echipa de Conducere: 

S.C. Compania de  Apa Oltenia S.A. are personalitate juridica, este organizata si functioneaza pe baza 
de gestiune proprie si autonomie financiara, incheie bilanturi financiar contabile, beneficiaza de credite 
bancare, poate avea relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice sau juridice romane sau 
straine si utilizeza fondurile necesare activitatilor sale in conditiile legii. 

Organigrama a fost aprobata impreuna cu Regualamentul de Ordine Interioara (ROF) si Statul de Functii, 
prin Hotararea HCA 8/25.08.2021. 

Structura organizatorica a Companiei Apa Oltenia cuprinde: 

a) Organe de conducere: 
- Adunarea generala a actionarilor 
- Consiliul de Administratie. 
b) Conducerea executiva: 
- Director General,  Director General Adjunct, Director economic, Director Dezvoltare  si Fonduri 

Europene  
c) Organe de control: 
- Auditor financiar 
- Audit public intern 
d) Compartimente functionale: 
- Directii, departamente, compartimente,  sectoare, servicii, birouri, laboratoare si Unitatea de 

Implementare a Proiectului. 
In continuare se prezinta o scurta descriere a acestora: 

a) Organele de conducere:  

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere care decide asupra activitatii 
societatii si stabileste politica economica si comerciala acesteia. AGA este formata din reprezentantii 
actionarilor Companiei (in numar de 10).  
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Consiliul de Administratie este compus din sapte membri neexecutivi (administratori) cu un mandat 
de maxim 4 ani, care asigura administrarea Companiei Operatorului. Pe durata mandatului membrii 
Consiliului de administratie nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Conform Regulamentului 
de Organizare si Functionare a Companiei de Apa, in cazul in care administratorii sunt desemnati dintre 
salariatii OR, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.   

Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul Administratorilor, pentru o durata care nu 
poate depasi durata mandatului sau de administrator.  

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati prin hotararea Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor la propunerea  Consiliului de Administratie. 

Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea societatii, in 
limitele stabilite prin obiectul de activitate si a atributiilor expres prevazute de lege ca fiind in competenta 
sa. 

b) Conducerea executiva: 

Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul economic si Directorul Dezvoltare si Fonduri 
Europene formeaza conducerea executiva a societatii. 

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General, numit din afara 
Consiliului de Administratie, care nu poate incheia cu Societatea un contract individual de munca, iar 
daca este desemnat dintre salariatii societatii, contractul sau individual de munca este suspendat pe 
durata mandatului. 

(Consiliul de Administratie nu poate delega Directorului General urmatoarele atributii: stabilirea 
directiilor principale de dezvoltare a societatii; stabilirea sistemului contabil si de control financiar si 
aprobarea planificarii financiare; numirea si revocarea directorilor societatii si stabilirea remuneratiei 
acestora; supravegherea activitatii directorilor; pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii 
Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; introducerea cererii pentru deschiderea 
procedurii de insolventa a societatii. Aceste atributii raman in sarcina Consiliului de Administratie). 

c) Organele de control: 

Auditorul financiar-Controlul financiar al companiei este asigurat de un Auditor Financiar, numit de 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie. Auditorul 
Financiar isi desfasoara activitatea potrivit standardelor internationale de audit si cu respectarea 
prevederilor contractului incheiat cu OR.  

Auditul public intern- Societatea organizeza un audit intern, in conformitate cu dispozitiile legii 
672/2002 privind auditul public intern. Auditorii interni raporteaza direct Consiliului de Administratie, iar 
Seful Compartimentului audit e subordonat Directorului General. 

d) Compartimentele functionale:  

Compartimentele functionale din cadrul Companiei Apa Oltenia, sunt formate din directii, si alte 
compartimente functionale (inclusivUnitatea de Implementare a Proiectului), care asigura indeplinea 
functiilor de productie,programare, dezvoltare, financiar-contabilitate, organizarea resurselor umane, 
achizitii, relatii publice, securitate si sanatate in munca, precum si situatii de urgenta, organizate coform 
legislatiei in vigoare si subordonate, dupa caz,  Directorului General/ Directorului General Adjunct/ 
Directorului economic/ Directorului Dezvoltare si Fonduri Europene. 

Atributiile tuturor Directiilor si Compartimentelor functionale se propun de catre Directorul General si se 
aproba de Consiliul de Administratie. Fisele de atributii ale compartimentelor functionale constituie 
prevederi minimale si obligatorii ale Fiselor de Post ale angajatilor Societatii. 

Directorii, conducatorii, conducatorii compartimentelor functionale precum si intregul personal al 
societatii raspund, ierarhic, in fata Directorului General, de indeplinirea atributiilor ce le revin, conform 
fiselor de post si a dispozitiilor primite. 
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Numarul de angajati directi/100 km retea se situeaza la nivelul mediei sectorului si indica un efectiv 
bine dimensionat al personalului.  

Pentru atingerea nivelului de servicii si a performantelor asumate, obiectivele strategice si planul de 
management al Companiei Apa Oltenia prevad: optimizarea costurilor de productie si logistice, 
asigurarea viabilitatii si sustenabilitatii economice si financiare a Operatorului, imbunatatirea calitatii 
serviciilor prin monitorizarea interna a eficientei activitatilor, recuperarea creantelor, controlul 
managerial intern, managementul riscului, imbunatatirea mentenantei, obtinerea unei marje optime de 
profit care sa permita dezvoltarea in continuare a societatii, tarife suportabile de catre populatie, care 
sa acopere costurile de investitii si operare precum si instruiri ale angajatilor, pentru cresterea 
competentelor si dezvoltarea capacitatilor profesionale.  

2.6.3.3 Unitatea de Implementare a Proiectului 

Unitatea de Implementare a Proiectului a fost constituita in cadrul OR, prin reorganizarea 
Departamentului Fonduri Europene, conform deciziei Directorului General nr. 601/21.05.2018, in scopul 
gestionarii prezentului proiect si realizarii investitiilor finantate in cadrul POIM. In anul 2021 organigrama 
UIP a fost actualizata prin Decizia nr. 522/13.09.2019 a Directorului General si prevede 40 de posturi.  

Personalul UIP detine competentele tehnice, financiar-economice, achizitii publice, de comunicare si 
publicitate, protectia mediului, supervizarea executiei lucrarilor, arhivare, necesare implementarii 
acestui proiect, pe care a dobandit-o in cadrul programului ISPA (proiect: „Reabilitarea retelei de 
canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurare a apelor uzate in municipiul Craiova, pentru protectia 
fluviului Dunarea, Romania”) si POS Mediu 2007-2013 (un proiect major „Extinderea si modernizarea 
infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Dolj”, cu o valoare totala de 321.045.932 lei si doua proiecte 
nemajore: „Executie bransamente si racorduri in vederea aingerii gradului de conformare pentru 
localitatile din judetul Dolj” si „Extindere sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente 
si racorduri in judetul Dolj”). Acest proiect reprezinta o continuare a activitatilor UIP desfasurate pe 
durata implementarii proiectelor finantate in cadrul POS Mediu 2007-2013. 

In prezent, UIP-OR coordoneaza implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”, prin fonduri POIM, care are termen de finalizare 
31.12.2023. Pe durata implementarii, OR va asigura derularea procedurilor legale de achizitii publice, 
contractarea, gestiunea contractelor, managementul financiar-contabil al proiectului si contractelor 
aferente, monitorizarea si raportarea stadiului si rezultatelor proiectului, publicitatea proiectului, 
arhivarea documentelor, SSM si alte activitati specifice implementarii, prevazute in procedurile de lucru 
ale UIP.  

 

2.6.4 PREȚURI ȘI TARIFE 

Metodologia de calcul a tarifelor la nivelul României a fost emisă de ANRSC în data de 28 februarie 2007 
si defineste procedurile si standardele prin care Autoritatea de Reglementare va stabili, aproba, modifica 
sau respinge tarifele, mărimea serviciilor si conditiile pentru toate vânzările de apă si alte servicii 
prestate de fiecare licentiat. 

Principalele elemente ale metodologiei sunt următoarele:  

(1) Tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor, trebuie să cuprindă 
interesele clientilor incluzând problemele legate de suportabilitate si trebuie să creeze premisele 
pentru protectia mediului si conservarea resurselor de apă.  

(2) Tarifele stabilite ar trebui să ia în considerare următoarele elemente:  

 Cheltuielile de productie si operare;  
 Cheltuielile de întretinere;  
 Deprecierea;  
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 Costurile pentru protectia mediului;  
 Costurile financiare;  
 Costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii;  
 Costurile de dezvoltare (resurse financiare pentru dezvoltare si investitii); 
 Cota parte din profit.  

(3) În cazul programelor cu finantare intrenatională, pentru care Guvernul are un set de moduri 
speciale de calcul sau formule, altele decât cele oferite de metodologia ANRSC, nivelul si evolutia 
tarifelor se va baza pe acea metodologie specială;  

(4) Operatorii regionali, parte a programului de investitii international finantat din surse externe, 
vor unifica tarifele pentru întreaga zonă de operare conform contractului de delegare a gestiunii 
si/sau ale acordurilor de finantare internatională. 

În cazul contractelor de delegare, dacă autoritătile au căzut de acord cu regulile operatorului sau 
formulele pentru ajustarea si modificarea tarifelor, ANRSC va aplica aceste reguli sau formule dacă sunt 
aprobate conform dispozitiilor legale.  

În cazul operatorilor regionali beneficiari ai proiectelor finantate prin Fondul de Coeziune, strategia de 
tarifare a avut la bază principiul servicii similare = tarife similare si a prevăzut unificarea tarifelor în anul 
în care se finalizează investitiile. Acesta este una dintre recomandările formulate în misiunile de evaluare 
a Aplicatiilor de Finantare, principiul solidaritătii fiind aplicat în acest sens.  

Totodată, noile tarife au avut în vedere: 

 Impactul noilor investitii: tarifele sunt previzionate astfel încât să acopere costurile de operare, 
amortizarea bunurilor existente si a bunurilor ce vor fi construite prin alte proiecte, precum si 
serviciul datoriei;  

 Previziunile tarifelor se bazează pe calculul DPC (dynamic prime cost) pentru totalul costurilor 
de operare, întretinere si administrare, pentru costul de investitie precum si pentru cel de 
reinvestitie;  

 Limita de suportabilitate pentru 10% din cele mai sărace gospodării este stabilită la 4%, 
bazându-se pe un consum pe cap de locuitor de 71 l/zi;  

 Inteventia comunitară trebuie să completeze efortul consumatorului final;  
 Tariful poate creste peste limita de suportabilitate în vederea acoperirii costurilor de operare si 

amortizarea. În acest caz, măsurile trebuie să fie dezvoltate împreună cu ADI pentru a se asigura 
că si nevoile de servicii de apă ale celei mai sărace gospodării sunt satisfacute fără a crea o 
tensiune insuportabilă asupra bugetului familial.  

S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. aplică o strategie de tarifare conform Contractului de Delegare 
existent, care este corelată cu prevederile Contractului de Finantare semnat cu Ministerul Mediului si 
Pădurilor, pentru proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.  

La nivelul ariei de operare exista un tarif unic, nediferentiat pe tipuri de consumatori, prin urmare acelasi 
tarif se aplică sectoarelor casnic, comercial si industrial.  

Evolutia tarifului în ultimii ani a fost influentată de evolutia inflatiei si de modul în care compania a 
obtinut aprobările referitoare la cresterea tarifelor de la autoritătile competente. Evolutia tarifelor este 
prezentată mai jos (în termeni nominali).  

Tabel 2-43 - Evolutia tarifelor de apă si canal: 

Perioada Tarife cu TVA 

Apa Canal 

(lei/mc) (lei/mc) 

01.01.2018 – 31.12.2018 3,57 2,44 



 
 
 
 

MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

9 
 

Perioada Tarife cu TVA 

Apa Canal 

(lei/mc) (lei/mc) 

01.01.2019 – 30.06.2019 3,77 2,58 

01.07.2019 - 31.12.2019 4,14 3,05 

01.01.2020 – 31.12.2020 4,26 3,13 

Sursa: SC Compania de Apă Oltenia SA 
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2.7 RESURSELE DE APA 

2.7.1 ASPECTE GENERALE 

Spaţiul hidrografic aferent Direcţiei Apelor Jiu se suprapune bazinului hidrografic Jiu si a afluenţilor 
Dunării din sud-vestul Olteniei Bahna, Topolnita, Blahnita, Drincea, Balasan, Desnatui, Jiet. 

Bazinul hidrografic Jiu este situat in partea de sud-vest a României intre 43°45' - 45°30' latitudine 
nordica si 22°34' -24°10' longitudine estica si are o suprafaţa de 16.713 km2. 

Conturul bazinului este delimitat: 

 la nord, de inaltimile mari ale munţilor Surian, Parang, Retezat, Cerna, care il despart de bazinele 
afluenţilor Mureşului, Sebeşului, Streiului si Cerna Mureş; 

 la vest de culmile inalte ale dealurilor si platformelor, pana aproape de localitatea Sarbatoarea, 
iar in continuare in câmpie de linia localitatilor Sarbatoarea - Segarcea - Macesu delimitandu-l 
de cele ale Cernei - Dunăre, Bahnei, Topolnita, Blahnita si Desnatuiului; 

 la est, limita bazinului Jiu, urmeaza o culme ingusta ce-l separa de cel al Oltului, pana in 
apropiere de Craiova. Spre sud Jiul intra in Campia Romana, iar limita bazinului urmeaza o linie 
ce ar uni satele Leu - Ghizdavesti - Bechet; 

 la sud, limita o formeaza cursul fluviului Dunăre. 

Intre aceste limite, bazinul hidrografic al râului Jiu ocupa o suprafaţa de 10.080 km2 (4,2% din suprafaţa 
tarii), are o lungime de aproximativ 260 km si o latime medie in partea superioara de circa 60 km si 
aproximativ 20 km in partea inferioara. 

Relieful este predominant de dealuri si câmpie, cu zone restrânse de munte, cu un climat temperat 
continental (temperatura medie anuala 10,50°C) si precipitaţii medii anuale cuprinse intre 400 mm si 
1200 mm pe an. In bazinul hidrografic Jiu terenul arabil si pădurile ocupa o suprafaţa de 15.042,8 km2, 
respectiv 90,2 % din suprafaţa totala. 

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Jiu ocupa aproape integral judeţele Dolj, Gorj, 
Mehedinţi si parţial judeţul Hunedoara, avand o populaţie in acest areal de aproximativ 1,560 milioane 
locuitori, din care circa 0,858 milioane locuitori (59%) trăiesc in mediul urban. Din populaţia totala, 
66% (85% in mediu urban, 45% in mediu rural) este racordata la sistemele centralizate de alimentare 
cu apa si 45,89% (75,38% in mediu urban, 12,65 % in mediu rural) este racordata la statiile de epurare. 
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Sursa: rowater.ro 

In harta precedenta este delimitat bazinul hidrografic Jiu (B.H Jiu) pe harta administrativa a Regiunii 
Sud-Vest Oltenia. Zona judeţului Dolj complementara Bazinului Hidrografic Jiu aparţine Bazinului 
Hidrografic Olt. 

O caracteristica a bazinului hidrografic Jiu este forma alungita. Bazinele hidrografice ale celor 232 de 
afluenţi codificaţi pastreaza acelaşi grad mare de alungire. Reţeaua hidrografica are o lungime de 3.876 
km si o densitate de 0,34 km/km2. Aproximativ pe 21% din lungimea acestei reţele hidrografice se 
manifesta fenomenul de secare. 
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Altitudinea medie a bazinului hidrografic Jiu variaza intre 1649 m in zona de nord si 24,1 m in zona de 
confluenta. Panta medie a bazinului este de 5 ‰. 

Bazinele hidrografice ale afluenţilor Dunării din sud-vestul Olteniei, Bahna, Topolnita, Blahnita, Drincea, 
Balasan, Desnatui ocupa o suprafaţa de 6596,6 km2. 

Reţeaua hidrografica a acestor râuri cuprinde 54 de afluenţi codificaţi, pe o lungime de 1.078 km, avand 
o densitate de 0,16 km/km2. 

Resursele de apa pe bazine hidrografice in spaţiul hidrografic Jiu-Dunare pe cele doua categorii (de 
suprafaţa si de subteran) sunt urmatoarele: 

 Bazinul Jiu dispune de 2.109 milioane m3 ape de suprafaţa si 400 milioane m3 ape subterane, 

 Bazinul Dunăre are 280,5 milioane m3 ape de suprafaţa si 535 milioane m3 ape subterane. 

Principalele folosinţe de apa existente sunt concentrate in zonele Valea Jiului, Targu Jiu, Craiova (in 
prezent considerate ca deficitare), Drobeta-Turnu Severin precum si in zonele termocentralelor Paroseni, 
Turceni si Isalnita cu sursa asigurata din Jiu. Populaţia conectata la sistemul public de alimentare cu apa 
reprezintă 66 % din totalul populaţiei. 

Resursele de apa ale lacurilor naturale sunt foarte reduse. 

Bazinul hidrografic Olt are o suprafaţa de 24.050 km2 cu o lungime a reţelei hidrografice de 9.872 km 
si o densitate medie de 0.410 km/km2. Aproximativ pe 15,3% din lungimea acestei reţele hidrografice 
se manifesta fenomenul de secare. Relieful predominant este format din dealuri si munţi in partea 
nordica si câmpie in zona sudica. In BH Olt terenul arabil si pădurile ocupa 68% din totalul suprafeţei. 

Administrativ, BH Olt ocupa integral judeţul Valcea si parţial judeţele Braşov, Covasna, Olt, Harghita, 
Sibiu, Dolj, Gorj, Argeş si Teleorman. 

Resursa teoretica totala de apa din BH analizat este de 5.480 mii m3/an, iar resursa specifica de 2570 
m3/loc/an, ceea ce situeaza acest spaţiu peste media pe Romania (1.700 m3/loc/an). 

Zonele sensibile la nitrati sunt prezente in tot bazinul hidrografic analizat, insa zone vulnerabile la nitrati 
proveniţi din surse agricole au fost desemnate perimetrele a 25 de localitati din BH Olt, respectiv: 4 
localitati din judeţul Covasna, 11 localitati din judeţul Braşov, 3 localiati din judeţul Valcea, 6 localitati 
din judeţul Olt si localitatea Ghercesti din judeţul Dolj. 

 

2.7.2 ASPECTE PRIVIND APELE DE SUPRAFATA 

2.7.2.1 ASPECTE PRIVIND VOLUMELE DISPONIBILE 

Reţeaua hidrografica este reprezentata de Dunăre (care formeaza graniţa judeţului Dolj cu Bulgaria), 
care curge intre Cetate si Dabuleni, cu afluentul Desnatui si Jiul, care strabate judeţul de la Filiasi la 
Zaval pe o distanta de 154 km, cu afluenţii Gilort, Motru, Argetoaia, Rasnic si Amaradia si de lacuri si 
iazuri (Lacul Bistret, Fantana Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni). 

Principalele cursuri de apa ale judeţului Dolj sunt in ordinea mărimii debitului: fluviul Dunarea al cărui 
curs se desfasoara pe 150 km in limitele judeţului, râul Jiu, care strabate judeţul de la nord la sud pe o 
distanta de 154 km si râul Amaradia care se varsa in râul Jiu fiind cel mai mare afluent al acestuia de 
pe teritoriul judeţului Dolj. 

Denumirea cursului de apa Lungimea cursului 

Pe teritoriul Romaniei Pe teritoriul judetului Dolj 

Dunarea  1075 150 
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Denumirea cursului de apa Lungimea cursului 

Pe teritoriul Romaniei Pe teritoriul judetului Dolj 

Jiu 339 140 

Amaradia 103 34 

Desnatui 95 84 

Teslui 92 73 

Jiul este afluent de ordinul I al Dunării si conflueaza cu aceasta la 692 km amonte de varsarea fluviului 
in Marea Neagra. 

Râul Jiu are o lungime de 339 km, panta medie de 5 ‰, un coeficient de sinuozitate de 1,85 si un 
bazin de 10.080 km2. Reţeaua hidrografica insumeaza 3.876 km. Densitatea reţelei hidrografice este 
de 0,38 km/km2 fiind superioara mediei pe tara (0,33 km/km2). 

Se formeaza prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de Vest ce izvorăşte din Munţii Retezat si Jiul de 
Est ce izvorăşte din versantul sudic al munţilor Surianu, la altitudini in jur de 1.500 m. In tot acest 
sector Jiu de Vest, Jiu de Est precum si afluenţii lor au caracter montan cu pante intre 30- 18‰ pentru 
Jiu, 120-25‰ pentru afluenţi, fapt ce explica fizionomia generala a văilor, caracterizate prin profil 
ingust, adancit in forma de V, lipsit de o albie majora, cu material aluvionar de dimensiuni mari 
(bolovani, pietrişuri etc.). In defileul Surduc-Lainici, Jiul are o cădere de 165 m pe o distanta de 18 
km, rezultând o panta medie de 9‰. Aval de localitatea Bumbesti Jiu strabate zona Subcarpatica 
Olteana, Piemontul Getic si parte din Campia Olteniei unde prezintă pante cuprinse intre 18-5‰, o 
albie majora dezvoltata, albie minora meandrata si divaganta. Râul Jiu dupa confluenta cu Motru pana 
la Dunăre mai strabate inca 155 km. De la confluenta cu Motrul, situata la 100 m altitudine absoluta, 
pana la Dunăre coboara 78 m, ceea ce ii permite numeroase ocoluri largi, sau meandre strinse, 
intoarceri in loc si despletiri ale albiei. In aval de Craiova, malurile Jiului sunt fragmentate de cateva 
vâlcele create de cursuri temporare, cu totul neinsemnate, pe care nu le putem trece in categoria 
afluenţilor. Este de mentionat existenta a cateva izvoare abundente ieşite de sub versantul estic (ca 
cele de la Gioroc, Murta, Dobresti), care prin constanta si debit, oferă posibilitati locale de utilizare 
fara amenajari deosebite. 

Pe partea dreapta râul Jiu primeşte 31 afluenţi dintre care mai importanţi menţionam: Tismana, Jilţ, 
Motru, Rasnic. 

Pe partea stanga râul Jiu primeşte 21 afluenţi din care mai importanţi menţionam: Jiu de Est, Sadu, 
Cioiana, Gilort, Amaradia. 

 

Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Dolj 
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Râul Amaradia, afluent pe partea stanga a râului Jiu, izvorăşte din zona de contact a regiunii 
Subcarpatice cu Depresiunea Getica, pe care o strabate in intregime in partea ei centrala pe direcţia 
nord-sud. Insumeaza o suprafaţa de aproximativ 826 km2, o altitudine medie de 241 m si o panta 
medie a bazinului de 43 m/km. Valea este adanca cu maluri evidente pe intreg cursul, cu pante 
relativ mici cuprinse intre 11% la izvor si 3,9% la varsarea in Jiu, fapt ce explica meandrarea 
accentuata in cadrul unei lunci dezvoltate nediferentiat. 

Râul Desnatui afluent direct al Dunării figureaza intre râurile mici, tipice de câmpie, cu izvoarele 
la o altitudine de numai 260 m in Campia inalta a Balacitei. Pana sa ajunga in actualul lac Bistret, 
strabate un drum de 95 km si dreneaza o suprafaţa de 2015 km2. Afluenţii mai importanţi ai lui 
sunt Terpezita si Baboia. 

Râul Teslui important afluent al Oltului ce traverseaza o zona puternic afectata in trecut de 
poluatrea cu nitrati (zona comunei Ghercesti, jud Dolj). 

Bazinul Higrografic al râului Olt (Zone vulnerabile la nitrati): 
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Sursa: Plan de management Bazin Hidrografic Olt 

Pe teritoriul judeţului Dolj se afla un singur lac natural si anume lacul Bistret aflat in lunca Dunării. 

Lacuri de lunca Suprafata (ha) Volumul (mil.m3) 

Bistret 1867,00 28,00 
Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Dolj 

Acumularea Bistret este amplasata in zona localitatii Carna, pe paraul Desnatui, fiind constituita 
dintr-o cuveta mărginită de un dig de contur cu lungimea de 2,4 km, latimea la coronament 3,5 m, 
iar inaltimea de 6 m. A fost construita in scop piscicol si pentru atenuarea undei de viitura in caz de 
inundaţii. Anul punerii in funcţiune a acumularii a fost 1972. Suprafaţa acumularii la nivelul normal 
de detentie este de 2050 ha. 

Volumele de apa estimate: volumul total - 82,2 mii m3; volumul brut - 57,2 mii m3; volumul util - 
41 mii m3; volumul neevacuat - 16,2 mii m3; volumul atenuare viitura - 12,9 mii m3. 

Prin Legea 5/2000 unele dintre lacuri sunt declarate rezervaţii si monumente ale naturii: Balta Lata 
(60 ha), Lacul Adunaţii de Geormane (102 ha), Complexul lacustru Preajba-Facai (28 ha), Balta 
Cilieni (47 ha), Lacul Ionele (3,2 ha), Lacul Caraula (28 ha), Balta Neagra (1,2 ha). 
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Tabel 2-44 – Caracteristicile lacurilor naturale: 

Nr. 

Crt. 

Denumire lac Suprafata 
(km2) 

Altitudine 
(mdM) 

Adancime 
medie (m) 

1 L. Mic (Victoria-Geormane) 0,59 87,6 2,5 

2 Buricliu 0,56 62,5 1 

3 Balta Radi 0,61 72,8 1,5 

4 Balta Pasarica  0,6 75,6 1 

5 Balta Lata 0,6 52,5 1 

6 Fantana Banului 3,14 45,7 1,5 

7 Ciupercenilor 1,68 57,5 1 

8 Balta Marginita 2,56 72,4 1,5 

Situatia alimentarii cu apa din surse de suprafaţa in judeţul Dolj rezulta din tabelul următor: 

Tabel 2-45 – Resursele de apa teoretice si tehnice utilizabile: 

Judetul Resursa de suprafata mil m3 

Teoretica Utilizabila 

Dolj 545.000 24.777 

Sursa: Raportul anual privind starea de mediu in judeţul Dolj in anul 2019 

Realizarea volumelor captate pe destinatii, in judeţul Dolj, conform Balanţei Apei pe anul 2019 
(Sursa: Raportul anual privind starea de mediu in judeţul Dolj in anul 2019) se prezintă în felul 
următor:  

 Râul Jiu – 2.923.000 mii mc faţă de 3.500.000 mii mc în anul 2018,  
 Fluviul Dunarea - 1.012.000 mii mc faţă de 1.076.000 mii mc în anul 2018. 

Volumul de apă realizat in anul 2019 reprezinta cca. 73,2% pentru raul Jiu si 94,1% pentru fluviul 
Dunarea din media anilor 2014-2018.  

Din volumul de apă prelevat in anul 2019:  

 pentru industrie s-au folosit 4.207.395 mii mc faţă de 3.904.334 mii mc în anul 2018;  
 pentru populaţie cantitatea de apă folosită a fost de 1.176.540 mii mc faţă de 1.084.996 mii 

mc în anul 2018; 
 pentru agricultura s-au folosit 1.590.922 mii mc faţă de 1.426.835 mii mc în anul 2018. 

Spre deosebire de alte cursuri de apa, Jiul nu dispune de afluenţi importanţi, stocul sau realizandu-
se aproape uniform pe intregul sau curs, fapt ce se exprima mai pregnant prin variaţia debitului 
mediu multianual in lungul cursului sau (Sadu 21,6 m3/s, Filiasi 63,9 m3/s, Rovinari 45,6 m3/s si 
87,7 m3/s la confluenta cu Dunarea), dar si zone sarace in resurse precum bazinul Amaradia (2,6 
m3/s).  

Prelevările de apă au scăzut în anul 2019, datorită:  

 diminuării activităţii industriale  
 reducerii consumurilor de apă în procesele tehnologice  
 reducerii pierderilor  
 aplicării mecanismului economic în gospodărirea apelor.  

 

Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu 
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2.7.2.2 ASPECTE DE CALITATEA DE APELOR DE SUPRAFATA 

Activitatea de monitorizare a apelor pentru bazinul hidrografic Jiu este dezvoltata de Direcţia Apelor 
Jiu Craiova, prin compartimentele de specialitate.  

Analiza stării actuale a bazinului hidrografic Jiu ia in considerare cerinţele Directivei Cadru, utilizând 
informaţii despre relief, clima, categorii de ape, precipitaţii si despre influenta exercitata de 
activitatile umane: localitati, surse de apa, evacuari de ape uzate, statii de epurare, unitati 
industriale, lucrări hidrotehnice, utilizarea terenului, agricultura, zootehnie.  

Starea râurilor interioare  

Calitatea globala a apelor inregistrata in secţiunile de supraveghere de ordinul I:  

S-au efectuat in medie 22 indicatori de calitate de proba recoltata, conform STAS 4706/1988. De la 
confluenta Jiului de Est cu Jiu si pana amonte de Malu Mare, apa râului Jiu este de categoria I de 
calitate. Pe tronsonul Rovinari-Turceni, suspensiilor de cărbune si steril provenite din amonte li se 
adauga accidental zgura si cenuşa, produse petroliere si ape termale provenite de la termocentralele 
din zona. Datorita caracteristicilor hidraulice ale Jiului si aspectului torential, suspensiile de cărbune 
si steril impurifica in continuare apele Jiului. La intrarea in judeţul Dolj apele râului Jiu sunt 
impurificate cu praf de cărbune si steril provenite de la Preparatiile de cărbune Lupeni, Coroiesti, 
care datorita cursului torential al apei Jiului, nu au timpul necesar pentru depunerea lor. Aval de 
Malu Mare, pana la Zaval apa râului Jiu este de categoria a ll-a de calitate, ca urmare a depăşirii 
valorilor la indicatorii: ioni azotati, fenoli, fosfor (este degradabila) proveniţi de la evacuarile de la 
Canalul colector Craiovita.  

Calitatea globala a apelor inregistrata in secţiunile de supraveghere de ordinul II:  

Calitatea apei din bazinul hidrografic Jiu a fost urmărită prin 21 secţiuni de ordinul II, din care in 
judeţul Dolj sunt 11 secţiuni. Se pot formula urmatoarele concluzii referitoare la calitatea apelor Jiu, 
sunt parcurse trei categorii de calitate: I, a II-a si a III-a, iar categoria degradata (in afara categoriei 
de calitate) - râurile Cioiana, Cosustea.  

Râul Jiu se incadreaza in categoria I de calitate pe o lungime de 259 km.  

Râul Amaradia pe o lungime de 70,5 km este de categoria I de calitate.  

Râurile: Gilort, Motru, Bistrita si Raznic la grupa RO pe toata lungimea lor se incadreaza in categoria 
I de calitate. 

Referitor la lungimea tronsoanelor caracteristice de rau in raport cu calitatea inregistrata la grupa 
GM, rezulta:  

Râul Jiu in lungime totala de 339 km se incadreaza in categoria I de calitate.  

Râul Amaradia pe o lungime de 28 km, se incadreaza in categoria I de calitate.  

Râurile: Jiul de Est, Gilort, Motru, Bistrita, Tismana, Cosustea, Raznic, Amaradia se prezintă in 
categoria I de calitate, pe toata lungimea lor.  

Râul Amaradia se incadreaza pe toata lungimea in categoria I de la grupa T.S.  

Râul Jiu de Est la grupa TS este de categoria I de calitate.  

Râurile: Gilort, Bistrita, Tismana, Cosustea, Raznic se prezintă in categoria I de calitate.  

Informaţiile in flux rapid sunt produse cu o frecventa zilnica in cadrul Direcţiei Apelor Jiu, intr- un 
număr de 4 secţiuni de supraveghere: aval confluenta Jiu de Vest cu Jiu de Est-Livezeni, aval Targu 
Jiu, amonte priza Isalnita si amonte Podari (pe Jiu).  

Se efectueaza o gama restransa de indicatori de calitate, ca: pH, alcalinitate, oxigen dizolvat, reziduu 
fix, cloruri, CCOMn, NH4, N03, N02, Fe, suspensii, fenoli si cianuri.  

Informaţiile in flux rapid au constituit zilnic o cunoaştere asupra calitatii apei din bazinul hidrografic 
Jiu si au contribuit la depistarea poluărilor accidentale.  

Starea acumulărilor 
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Acumularea Isalnita: Conform analizelor fizico-chimice efectuate in secţiunile Intrare lac, mijloc 
lac si baraj, apa lacului se incadreaza in clasa I de calitate conform ordinului 161/2006.  

Caracterizarea saprobiologica a acumularii: Lacul Isalnita este un lac de acumulare avand 
stabilita secţiunea Mijloc Lac ca fiind CBSD. Pe acest lac, in cursul anului 2006, au fost efectuate 
prelevări de probe biologice in lunile martie, iunie si iulie.  

Din punct de vedere saprobiologic acumularea Isalnita este un lac mezotrof, cu valori medii anuale 
ale biomasei fitoplanctonice si clorofilei „a” pentru cele 3 secţiuni ale sale, dupa cum urmeaza:  

 coada lac: BFP = 3,252mg/l,  
 mijloc lac (CBSD): BFP = 4,12mg/l; clorofila „a” = 6,28(jg/l,  
 baraj: BFP = 3,143mg/l.  

Densitatea fitoplanctonica in secţiunea coada lac are valori medii anuale de 775.000 ex/l, iar mijloc 
lac 800.000 ex/l si baraj 916.667 ex/l.  

Din punct de vedere al clorofilei „a” lacul Valea de Peşti cu cele 3 secţiuni ale sale se incadreaza in 
clasa I de calitate, conform Ordinului 161/2006 privind elementele si standardele de calitate chimice 
si fizico-chimice din apa.  

Fitoplanctonul are ca reprezentanţi specii reprezentative de Bacillariophyta dupa cum urmeaza: 
Bacillariophyta (Gyrosigma acuminatum, Asterionella gracillima, Ceratoneis arcuş, Diatoma vulgare, 
Meridion circulare, Tabellaria flocculosa, Pinnularia viridis, Navicula gracilis, Cymatopleura solea, 
Synedra acus).  

Lacul de acumulare Isalnita serveste si la alimentarea cu apa a municipiului Craiova. Laboratorul 
Direcţiei Apelor Jiu a recoltat si analizat probe de apa din lacurile respective.  

Rezultatele analizelor fizico-chimice si biologice indica nivele inferioare si mijlocii de troficitate. Lacul 
Isalnita prezintă caracteristicile unui lac oligotrof. 

Lacul Mic Victoria Geormane: Conform analizelor fizico-chimice efectuate in secţiunile Intrare lac, 
mijloc lac si baraj, apa lacului se incadreaza in clasa II de calitate conform ordinului 161/2006. 
Caracterizarea saprobiologica a lacului: In anul 2006 pe lacul (CBSD) natural Victoria Geormane au 
fost efectuate 3 recoltări de probe biologice in lunile iunie, august si noiembrie.  

Din punct de vedere saprobiologic lacul Victoria Geormane este un lac mezotrof cu tendinte de 
eutrofizare, cu valori medii anuale ale biomasei fitoplanctonice si clorofilei „a" dupa cum urmeaza: 
mijloc lac (CBSD): BFP = 3,077 mg/l; clorofila „a” = 12,63 g/l.  

Din punct de vedere al clorofilei „a” lacul se incadreaza in clasa I de calitate, conform Ordinului 
161/2006 privind elementele si standardele de calitate chimice si fizico-chimice din apa.  

Procesul de eutrofizare a fost înregistrat in perioada de vara, in luna august, datorita 
evapotranspiratiei ridicate din lac si a scăderii concentraţiei oxigenului numărul algelor si macrofitelor 
din lac crescând excesiv. Densitatea fitoplanctonica a inregistrat valori de 356.667 ex/l si are 
reprezentanţi specii de Bacillariophyta cu următorii reprezentanţi: Amphipleura pellucida, 
Asterionella formosa, Cymbella ventricosa, Diatoma vulgare, Melosira varians, Gyrosigma 
acuminatum, Fragilaria crotonensis, Ceratoneis arcus, Tabellaria flocculosa, Pinnularia viridis, 
Navicula gracilis, Synedra ulna, Synedra acus, Chlorophyta (Chlorhormidium rivularae, 
Scenedesmus quadricauda, Ulothrix zonata, Ulothrix tenerrima, Rhizoclonium hieroglyphicum, 
Crucigenia apiculata, Pediastrum simplex), Ciliata (Paramoecium caudataum).  

Caracterizarea saprobiologica din punctul de vedere al macrozoobentosului si 
microfitobentosului  

In anul 2006 pe lacul natural Victoria Geormane au fost efectuate 2 recoltări de probe biologice din 
punctul de vedere al analizelor benctonice, in lunile iunie si noiembrie.  

Macrofitobentosul cu o densitate medie anuala de 395.000 exp/m2 in secţiunea baraj, are ca 
reprezentanţi specii Bacillariophyta (Pinnularia viridis, Cymbella ventricosa, Gomphonema 
constrictum, Surirella biseriata, Nitzschia linearis, Tabellaria fenestrata, Diatoma elongatum), 
Clorophyta (Scenedesmus quadricauda, Pediastrum boryanum).  
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Macrozoobentosul cu o densitate medie anuala de 239 exp/m2, are ca reprezentanţi specii de: 
Trichoptera (Hydropsiche pellucidula, Mystacides longicornis, Oecetis furva), Heteroptera (Sigara 
lateralis.), Hirudinea (Erpobdella octoculata), Gasteropoda (Succinea oblonga), Odonata 
(Plactynemis pennipes).  

Monitorizarea macrofitelor acvatice: Directiva Cadru a Uniunii Europene (60/2000/CE) 
urmăreşte imbunatatirea stării ecosistemelor acvatice. In conformitate cu noua abordare, aprecierea 
stării ecologice a cursurilor de apa se face pe baza elementelor biologice, hidromorfologice si fizico-
chimice de calitate.  

Elementele biologice de calitate devin prioritare si se refera la compoziţia specifica si abundenta 
principalelor comunitati biotice (nevertebrate bentonice, fitoplancton, perifiton, macrofite acvatice, 
peşti). 

Conform Art. 1.3.4. Frecventa monitoringului (DC 60/2000/CE), frecventa de monitorizare a florei 
acvatice este de 1/3 ani, lucru care se regaseste in „Reţeaua de monitoring 2007” - D.A. Jiu. Pentru 
prima data in anul 2006 a fost inventariata flora acvatica pentru lacul natural Victoria Geormane, sit 
de referinţa pentru lacurile din Ecoregiunea Pontica (zona Câmpiei Romane cu cea mai mare 
reprezentare pe teritoriul D.A. Jiu).  

Monitorizarea macrofitelor a fost facuta in perioada de vara (iulie-august), aplicand metodele 
descrise in cadrul cursului de pregătire: „Inventarierea macrofitelor acvatice din ape curgatoare - 
implementarea metodologiei Directivei Ape a Uniunii Europene” - 2005. O perioada de timp acest 
lac a fost folosit ca si amenajare pentru piscicultura.  

Determinarea macrofitelor acvatice pentru lac a fost facuta pe unitati de inventariere, in funcţie de 
speciile determinate si de abundenta acestora. Atunci cand nu a fost posibila determinarea speciilor 
pe teren, acest lucru a fost realizat in laborator, dupa presarea plantelor, conform instrucţiunilor.  

Lacul de acumulare Fantanele-Conform analizelor fizico-chimice efectuate in Acumularea 
Fantanele, apa lacului se incadreaza in clasa III de calitate conform ordinului 161/2006. Prezintă 
depăşiri la grupa Regimului de oxigen si Nutrienti.  

Caracterizarea saprobiologica a acumularii Fantanele: Pe lacul de acumulare Fantanele, in cele 3 
secţiuni ale sale (coada, mijloc, baraj), in cursul anului 2006 au fost efectuate prelevări de probe 
biologice in lunile iunie si noiembrie. Din punct de vedere saprobiologic acumularea Fantanele este 
un lac mezotrof, cu valori medii anuale ale biomasei fitoplanctonice si clorofilei „a” pentru cele 3 
secţiuni ale sale, dupa cum urmeaza:  

 coada lac: BFP = 4,34mg/l; clorofila „a” = 3,9 μg/l,  
 mijloc lac (CBSD): BFP = 3,913 mg/l; clorofila „a” = 4,26 μg/l,  
 baraj: BFP = 4,92 mg/l; clorofila „a” = 4,92 μg/l.  

Din punct de vedere al clorofilei „a” lacul Fantanele cu cele 3 secţiuni ale sale se incadreaza in clasa 
I de calitate, conform Ordinului 161/2006 privind elementele si standardele de calitate chimice si 
fizico-chimice din apa.  

Densitatea fitoplanctonica in secţiunea coada lac are valori medii anuale de 500.000 ex/l, iar mijloc 
lac 920.000 ex/l si baraj 1.090.000 ex/l.  

Fitoplanctonul are ca reprezentanţi specii de Bacillariophyta (Navicula gracilis, Fragillaria 
crotonensis, Synedra acus, Synedra ulna, Cymatopleura solea, Gyrosigma acuminatum, Pinnularia 
viridis, Melosira granulata), Chlorophyta (Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus acuminatum, 
Closterium aciculare, Crucigenia quadrata, Ulothrix subtilissima, Pediastrum duplex), Cyanophyta 
(Anabaena circinalis).  

Lacul Fantanele conform datelor fizico-chimice se incadreaza la grupele indicatorilor regim de oxigen 
in clasa II, la nutrienti in clasa II, salinitate clasa II, metale clasa a II si micropoluanti anorganici si 
organici clasa I si se incadreaza in categoria lacurilor mezotrof. 

Acumularea Caraula - Caracterizarea saprobiologica a acumularii Caraula:  

In cursul anului 2006 lacul de acumulare Caraula a fost golit pentru lucrări de consolidare a barajului. 
Din punct de vedere saprobiologic acumularea Caraula este un lac mezotrof, cu valori ale biomasei 
fitoplanctonice si clorofilei „a” care au rezultat in urma prelevărilor efectuate in luna septembrie, 
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dupa cum urmeaza: mijloc lac (CBSD): BFP = 3,022 mg/l; clorofila „a” = 9,36 pg/l. Din punct de 
vedere al clorofilei „a” acumularea Caraula se incadreaza in clasa I de calitate, conform Ordinului 
161/2006 privind elementele si standardele de calitate chimice si fizico-chimice din apa.  

Densitatea fitoplanctonica a inregistrat valori de 180.000 ex/l si are ca reprezentanţi specii de 
Bacillariophyta (Navicula gracilis, Synedra acus, Synedra ulna, Cyclotella meneghiniana, Gyrosigma 
acuminatum, Amphora ovalis, Fragillaria crotonensis, Pinnularia viridis, Cymbella ventricosa, 
Neidium productum), Chlorophyta (Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus acutus, Closterium 
aciculare, Chlorella vulgaris, Geminella minor, Crucigenia quadrata, Ulothrix tenerrima, Pediastrum 
biradiatum, Pediastrum duplex, Chlorhormidium rivularae, Volvox aureus), Euglenophyta 
(Trachelomonas obovata, Trachelomonas verrucosa, Euglena spyrogyra, Phacus elegans).  

Acumularea Bistret: Lacul natural Bistret, conform datelor fizico-chimice, se incadreaza la grupele 
indicatorilor regim de oxigen in clasa II, la nutrienti in clasa II, salinitate clasa II, metale clasa II si 
micropoluanti anorganici si organici I.  

Caracterizarea saprobiologica a acumularii: Din punct de vedere saprobiologic acumularea 
Bistret este un lac mezotrof, cu valori medii anuale ale biomasei fitoplanctonice si clorofilei „a” pentru 
cele 3 secţiuni ale sale, dupa cum urmeaza:  

 coada lac: BFP = 7,384; clorofila „a” = 3,12  
 mijloc lac: BFP = 5,066; clorofila „a” = 2,97  
 baraj: BFP = 8,13.  

Densitatea fitoplanctonica are valori cuprinse intre 180.000 - 440.000 ex/l si are reprezentanţi specii 
de Bacillariophyta (Navicula gracilis, Synedra acus, Synedra ulna, Cyclotella meneghiniana, 
Gyrosigma acuminatum, Amphora ovalis, Fragillaria crotonensis, Pinnularia viridis, Cymbella 
ventricosa, Neidium productum), Chlorophyta (Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus acutus, 
Closterium aciculare, Chlorella vulgaris, Geminella minor, Crucigenia quadrata, Ulothrix tenerrima, 
Pediastrum biradiatum, Pediastrum duplex, Chlorhormidium rivularae, Volvox aureus, ), 
Euglenophyta (Trachelomonas obovata, Trachelomonas verrucosa, Euglena spyrogyra, Phacus 
elegans). 

 

2.7.3 ASPECTE PRIVIND APELE SUBTERANE 

2.7.3.1 GENERALITATI 

Relieful perimetrului Direcţiei Apelor Jiu este constituit dintr-o serie de unitati de ordine diferite, care 
s-au format si asamblat de-a lungul timpului, fiecare avand o structura geologica proprie ce a 
influentat puternic evoluţia si trasaturile generale ale reliefului.  

Unitatile geomorfologice au in subsolul lor formaţiuni geologice capabile sa cantoneze strate acvifere 
cu dezvoltare mare, ce sunt constituite in hidrostructuri cu caracteristici hidrogeologice bine definite.  

In general clasificarea apelor subterane in freatice sau de adancime se face in funcţie de adancimea 
la care sunt situate fata de suprafaţa terenului, stabilindu-se convenţional ca stratele acvifere pana 
la adancimea de 60 m sa fie freatice, iar cele sub aceasta adancime sa fie strate acvifere de 
adancime.  

In perimetrul D.A. Jiu in zona Câmpului Leu - Rotunda este o execeptie, si anume, Straturile de 
Fratesti, cu toate ca se situeaza la adancimea de 40-45 m sunt strate acvifere de adancime, deoarece 
au deasupra lor un strat freatic din care se alimenteaza locuitorii satelor din zona.  

Principalele hidrostructuri freatice din perimetrul D. A. Jiu sunt:  

 Hidrostructura apelor freatice din Campia Olteniei;  
 Hidrostuctura apelor freatice din Piemontul Getic.  

Apele subterane de adancime sunt constituite in hidrostructurile:  

 Hidrostructura stratelor de Fratesti;  
 Hidrostructura stratelor de Candesti;  
 Hidrostructura stratelor romaniene;  
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 Hidrostructura straturilor daciene.  

Apele subterane freatice  

In partea nordica a unitatilor deluroase, apa freatica se afla la adancimi de 15-22 m si este 
interceptata de văile râurilor prin izvoare ce apar la baza dealurilor si alimenteaza afluenţii Jiului.  

Pe terasele Dunării, adancimea apei freatice ajunge pana la 5-10 m, iar in Lunca Dunării, se menţine 
intre 2-5 m. Pe câmpul mai inalt, de la est de Desnatui, dintre Radovan - Segarcea - Dranic, 
adancimea apelor este cuprinsa intre 20-30 m. Aceeaşi valoare a adancimilor se menţine si in zona 
câmpului inalt Leu - Rotunda (din Campia Romanatilor la est de Jiu).  

In unele locuri apele subterane de adancime, precum si cele freatice au caracter mineralizat, cu 
continut clorosodic si sulfuros, ca cele din aria localitatilor Urzicuţa si Gighera din sudul judeţului, 
folosite de localnici in scop terapeutic.  

In condiţiile unor amenajari corespunzătoare sub raport igienico-sanitar si a altor dotări, pot deveni 
locuri importante pentru localnici in scopul tratamentului balnear 

2.7.3.2 ASPECTE DE CALITATEA DE APELOR SUBTERANE 

Asa cum se precizeaza in proiectul Planului local de acţiune pentru mediu (PLAM), in judeţul Dolj cea 
mai cunoscuta zona critica din punct de vedere al calitatii apelor este zona Breasta-Craiova, din 
corpul de ape subterane ROJI05, in care apele freatice din lunca Jiului erau captate prin 5 fronturi 
de captare si trimise in statia de deferizare Breasta, dupa care se foloseau in alimentarea cu apa a 
oraşului Craiova. Prezenta fierului bivalent in apele freatice este in situ, astfel incat eliminarea 
acestuia este realizat in statia de deferizare.  

Potrivit Planului de Management Bazinal al ABA Jiu, aprobat în cadrul Planului Naţional de 
Management al Apelor din România, corpul de apă ROJI05 nu este corp de apă supus potabilizării 
acesta urmând să atingă starea bună a apelor în anul 2027.  

Analizand datele din buletinele de analiza fizico-chimice efectuate la probele de apa prelevate din 
apele de suprafaţa, din apele râului Jiu (baraj Isalnita) si din forajele Statiei hidrogeologice pentru 
urmarirea poluării Isalnita, constatam ca apele uzate evacuate de DOLJCHIM Craiova prin evacuarile 
canal meteoric, Sybetra si Kellog in râul Jiu si paraul Amaradia nu mai au incarcarile mari din anii 
anteriori, in schimb, apele din precipitaţiile care cad pe suprafaţa batalului de ape fosfo-amoniacale 
se infiltreaza prin fundul batalului in apele freatice, antrenand mari cantitati de amoniu, azotati, 
fosfaţi etc., care se regăsesc in forajele hidrogeologice pentru urmarirea poluării. Aceste 
considerente ne determina sa consideram zona Isalnita-Breasta o zona critica din punct de vedere 
al calitatii apelor freatice din b.h. Jiu.  

Conform analizelor fizico-chimice efectuate la forajele pentru urmarirea poluării apelor freatice din 
zona haldelor de cenuşa ale CET II Craiova, zona invecinata acestora are apele freatice poluate cu 
sulfaţi si fier, cu valori mari si la reziduu fix si pH. Apele cele mai des intalnite sunt de tip bicarbonato-
calcice si bicarbonato-sodice. Treptat de la nord la sud se constata o creştere a conţinutului in fier, 
azotati, azotiti si amoniu, precum si a duritatii totale. Creşterea mineralizatiei totale este insotita de 
creştere a ionului S04. Stratele freatice, in zonele teraselor vechi, inalta si superioara se intalnesc 
frecvent sub adancimea de 15-20 m; in zonele teraselor joase si lunci stratul freatic este interceptat 
la 5- 20 m adancime. Mineralizatia totala este foarte redusa.  

Apele sunt potabile cand sunt cantonate in pietrişuri si nisipuri sarmatiene. Cand sunt cantonate in 
nisipuri argiloase sarmatiene ele sunt puternic mineralizate, fiind nepotabile ca in zona Tismana-
Pocruia.  

Fata de anii anteriori nu se poate vorbi de o modificare semnificativa a apelor subterane. Se constata 
totuşi o diminuare a ionului NO3 ca urmare a reducerii chimizării agriculturii, dar si o depăşire 
cvasigenerala la ionii NO2, NH4

+.  

In perimetrul DOLJCHIM Craiova apele freatice sunt puternic influentate de ape uzate infiltrate de la 
aceasta unitate in anii anteriori.  

Se constata depăşiri mari la ionii amoniu, azotati, azotiti, fosfaţi si pH, cu toate ca batalul de ape 
fosfo-amoniacale nu mai este in folosinţa. Aceasta confirma ipoteza noastra ca impermeabilizarea 
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batalului a fost complet distrusa, apele pluviale incarcate cu ionii poluatori infiltrandu-se prin slamul 
depus in batal, ajungand in final in stratul freatic.  

Comparativ cu anul 1992, cand gradul de mineralizare a apelor a oscilat intre 350-1100 mg/l si 
continutul de compuşi cu azot intre 10-55 mg/l se observa o reducere a incarcarii apei freatice cu 
compuşi minerali si azot.  

Explicaţia reducerii mineralizării si compuşilor cu azot la apele subterane, o găsim la diminuarea 
activitatii de fertilizare a terenurilor agricole cu ingrasaminte chimice si incetarea activitatii 
agrozootehnice.  

In zona statiei hidrogeologice pentru urmarirea poluării Bailesti, apele freatice au recapatat 
caracteristicile fondului natural al apelor freatice, cu depăşiri la indicatorii: amoniu si azotiti.  

 

2.7.4 POLUAREA APEI 

2.7.4.1 ASPECTE GENERALE 

Administraţia Naţională „Apele Române” este autoritatea responsabilă pentru managementul celor 
11 bazine hidrografice din România, prin intermediul Direcţiilor de apă. 

La nivel judeţean, Agenţiile pentru Protecţia Mediului (APM) locale sunt responsabile pentru: 

 Aprobări, permise, autorizaţii; 
 Monitorizarea factorilor de mediu; 
 Managementul deşeurilor şi al substanţelor chimice periculoase; 
 Protecţia naturii şi zone de protecţie; 
 Audit; 
 Financiar-contabilitate, administrativ; 
 Resurse legale şi umane; 
 Implementarea legii, fonduri comunitare, proiecte internaţionale şi relaţii publice. 

Principalele cauze si forme ale poluarii apelor sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Poluant Poluare punctiforma 
sau locala 

Poluare lineara Poluare difuza 

Poluare 
accidentala 
sau ocazionala  

Accidente de transport  

Fisurări de conducte  

Spargerea unor 
rezervoare de produse 
chimice sau petroliere  

Accidente industriale  

Evenimente datorate 
războiului, a actelor de 
sabotaj  

Poluarea accidentala a 
cursurilor de: apa aflate 
in conexiune cu apele 
subterane.  

Poluarea accidentala in 
lungul soselelor sau a 
cailor ferate  

 

Poluarea accidentala 
masiva a atmosferei si 
solului. Inundaţii  

Ruperea unor baraje  

 

Poluare 
permanenta 
sau cronica  

Deversări de efluenti 
industriali, inclusiv ape cu 
temperaturi ridicate  

Prezenta unor depozite 
neconforme de deşeuri 
sau halde de sterile  

Funcţionarea 
necorespunzatoare a 
unor instalatii si 
echipamente, cu scurgeri 
de substante nocive  

Execuţia si utilizarea 
necorespunzatoare a 

Scurgeri necontrolate 
(exfiltratii) din canalele 
reţelelor de asanare  

Distrugerea chimica a 
ierburilor crescute in 
lungul soselelor sau 
cailor ferate  

Scurgeri necontrolate 
din conductele 
instalaţiilor tehnologice  

Realimentarea 
acviferelor de către râuri 

Administrarea 
necorespunzatoare a 
ingrasamintelor agricole; 
dispunerea defectuoasa in 
agricultura a nămolurilor 
provenite din statiile de 
epurare  

Deversarea pe sol si in 
acvifer a apelor provenite 
din drenajul agricol  

Poluarea cronica a 
atmosferei  
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Poluant Poluare punctiforma 
sau locala 

Poluare lineara Poluare difuza 

forajelor si puţurilor de 
extractive a apelor 
subterane  

sau canale cu apa 
poluata  

Patrunderea apelor 
marine in acvifere 
datorita exploatarii 
exagerate  

Asanarea autonoma a 
locuinţelor, conceputa si 
exploatata defectuos 
Rezervoare individuale de 
combustibili lichizi pentru 
locuinţe, executate si 
exploatate 
necorespunzator  

Sursa: “Soluri si ape subterane poluate. Tehnici de depoluare" autori: Gheorghe Neag, Ana Culic, Gerard Verraes 

 

2.7.4.2 SURSE MAJORE DE POLUARE 

Poluarea apelor subterane 

În zonele în care densitatea populaţiei este mare iar utilizarea terenului este intensivă, riscul de 
contaminare al apei subterane este ridicat. Virtual, orice activitate în care substanţe chimice sau 
deşeuri sunt lăsate accidental sau intenţionat în contact cu mediul natural poate reprezenta un factor 
de poluare al apei subterane. 

Activitățile municipale, rezidenţiale, comerciale, industriale şi agricole afectează calitatea apei 
subterane. Contaminanţii pot ajunge în apa subterană datorită activităţilor realizate pe suprafaţa 
terenului (ex. deversări accidentale de deşeuri industriale), din surse localizate sub suprafaţa 
terenului (ex. fose septice, depozite industriale subterane, reţele de canalizare etc.) sau sub nivelul 
piezometric al stratului acvifer (ex. puţuri incorect executate ce pun în comunicare straturile acvifere, 
sisteme de realimentare artificială ce folosesc apa contaminată etc.). Principalele surse de poluare 
ale apelor subterane sunt enumerate în următoarele paragrafe (Gogu, 2014): 

 Pierderi din reţelele de canalizare sau din fosele septice 

Datorită defectelor conductelor (uzură, execuţie incorectă etc.), reţelele de canalizare (unitare sau 
divizate) reprezintă surse de poluare majore pentru apa subterană în zonele urbane. Sistemele 
unitare sunt mai ieftine însă prezintă un potenţial mai ridicat de poluare. Apele subterane din zonele 
urbane sunt contaminate în principal cu poluanţii de tip bacterii, nitraţi, materiale toxice şi săruri.  

 Schimbul dintre apele de suprafaţă şi apele subterane 

În general, apele de suprafaţă prezintă o calitate mult mai slabă faţă de apele subterane. Acest lucru 
este mult mai accentuat în zonele urbane ca urmare a deversării deşeurilor şi a apelor pluviale, 
municipale şi industriale. 

 Punerea în comunicarea antropică dintre straturile acvifere datorită executării 
necorespunzătoare a puţurilor (necimentarea corespunzătoare) de către firme neautorizate sau fără 
personal specializat. 
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Figura 2-18 Exemplu de poluare a acviferului de adâncime datorită comunicării antropice dintre 
straturile acvifere 

Structurile acvifere aflate în apropierea suprafeței terenului sunt puse în comunicare hidraulică cu 
cele localizate în adâncime. Această practică conduce la poluarea straturilor acvifere aflate la o 
adâncime mai mare. Aceste acvifere prezintă o calitate superioară a apei, în comparație cu cele 
aflate la o adâncime mai mică. În România, datorită lipsei totale a normelor de reglementare și 
control, această practică a crescut semnificativ. În prezent nu există o evaluare clară a impactului 
pe care execuția incorectă a puțurilor o produce asupra mediului. 

 Infiltraţii prin depozitele de deșeuri (gropile de gunoi) 

Depozitul de deşeuri este o structură geotehnică a cărui execuție trebuie să asigure izolarea 
materialului depozitat. Lipsa impermeabilizării zonelor de depozitare a deşeurilor sau deteriorarea 
acestora afectează calitatea apelor subterane prin infiltrarea levigatului. Levigatul este o apă 
reziduală ce are un impact major asupra calității apelor subterane. În general, cantitatea de levigat 
depinde de cantitatea de apă externă ce intră într-un depozit de deșeuri. Acesta conţine metale grele 
(Cd, Cr, Fe, Pb, Cu, Zn), săruri, compuşi ai azotului şi diverse tipuri de materie organică. 

 Scurgerile de suprafaţă. Diverse substanțe provenite din depunerile accidentale de 
deșeuri sau materiale toxice, antrenate în fenomenul de scurgere a apei pe suprafața terenului, 
constituie surse de poluare. Totodată cantităţile mari de săruri şi aditivi aplicate pe şosele în timpul 
lunilor de iarnă, ce facilitează topirea gheţii şi a zăpezii, cauzează contaminarea apelor de suprafață 
și a celor subterane. 

 Exploatarea excesivă a puţurilor de alimentare cu apă poate conduce la contaminarea 
unor straturi acvifere, ce dețin o calitate bună a apei, prin schimbarea spectrului de curgere 
hidrodinamic. Astfel, se poate induce facilitarea migrării unor ape de calitate mai slabă din corpurile 
acvifere învecinate. Supraexploatarea apelor subterane din zonele costiere poate conduce la 
scăderea nivelului acesteia sub nivelul mării, favorizând intruziunea apei sărate. 

 

2.7.4.3 IMPACTUL DEVERSARII APELOR UZARE 

In judeţul Dolj, s-a constatat ca la majoritatea agenţilor economici, s-au diminuat debitele de apa 
evacuate, fata de debitele autorizate, ca urmare reducerii sau restrângerii activitatilor economice. 
Datorita acestui aspect, principalii agenţi economici nu au avut permanent depăşiri semnificative la 
indicatorii de calitate, fata de limitele admise prin actele de reglementare de gospodărire a apelor.  

Agenți economici care deversează apele uzate în rețeaua de canalizare și direct în stația 
de epurare 

Din analiza datelor puse la dispoziție de către Operatorului Regional (CAO) și a situației actuale 
privind managementul apelor uzate industriale aplicat în aria de operare, se concluzionează că OR 
deține o Listă cu agenții economici industriali care evacuează ape uzate industriale în 
rețeaua de canalizare sau stații de epurare urbane, care include un număr de 575 de agenți 
economici industriali, repartizați astfel: 

- 475 agenți economici industriali în zona Craiova; 
- 21 agenți economici industriali în zona Băilești; 
- 4 agenți economici industriali în zona Bechet; 
- 15 agenți economici industriali în zona Calafat; 
- 1 agent economic industrial în zona Călărași; 
- 3 agenți economici industriali în zona Cârcea; 
- 4 agenți economici industriali în zona Dăbuleni; 
- 6 agenți economici industriali în zona Filiași; 
- 1 agent economic industrial în zona Ișalnița; 
- 5 agenți economici industriali în zona Segarcea; 
- 1 agent economic industrial în zona Poiana Mare. 

Numele si activitatea completa a agentilor se regasesc in Strategia privind apele uzate industriale. 
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2.7.4.4 IMPACTUL ASUPRA APELOR DE SUPRAFATA 

Descărcarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate, în receptori naturali, constituie una din 
principalele cauze ale poluării și degradării apelor de suprafață, poluare ce poate avea impact negativ 
asupra stării de sănătate a populației din zonă, asupra dezvoltării economice viitoare și nu în ultimul 
rând, asupra florei și faunei acvatice. Poluarea difuză poate fi accentuată de faptul că un procent 
semnificativ din populație nu este racordată la sistemul centralizat de canalizare. 

Calitatea apei uzate epurate evacuate în receptori (emisarii naturali) poate afecta folosințele din aval 
ale acestor receptori, de la captare în vederea potabilizării, piscicultura, irigații, agrement și până la 
imposibilitatea utilizării de către anumite industrii viitoare, neconectate încă. 

Principalele probleme si incertitudini in determinarea impactului cauzat de substante organice, 
nutrienti si substante prioritare/prioritar periculoase asupra resurselor de ape de suprafaţa sunt:  

 Nu exista suficiente date de monitoring chimic privind continutul de substante prioritare, 
prioritar/ periculoase, si metale grele in apele de suprafaţa, inclusiv in efluentii de la 
folosinţele de apa, precum si in sedimente si biota;  

 Nu exista suficiente date de monitoring privind unele elemente biologice de calitate, cum ar 
fi: macrofite, fauna piscicola. De asemenea, sistemul saprobiilor utilizat in prezent nu este 
in concordanta cu evaluarea stării ecologice a apelor prevăzută de Directiva Cadru;  

 Lipsa cercetărilor privind corelarea presiunilor antropice cu efectele acestora asupra biotei;  

 Lipsa unei metodologii si criteriilor pentru evaluarea incarcarii datorate fondului natural din 
apele de suprafaţa.  

In general, industriile trebuie sa respecte reglementările privind deversările apelor industriale uzate 
in canalizarea publica (in acest caz NTPA 002/2002) in asa fel incat influentul ajuns in statiile de 
epurare sa nu afecteze procesul tehnologic si a da posibilitatea depozitarii corespunzătoare a 
nămolului, din punct de vedere al siguranţei mediului. Cea de-a doua reglementare care trebuie 
respectata este NTPA 001/2002, referitoare la deversarea apelor uzate in receptori naturali.  

Responsabili in ceea ce priveşte controlul descărcărilor industriale in reţelele de canalizare publica 
sunt operatorii de apa/apa uzata iar in receptorii naturali Administraţia Naţionala Apele Romane prin 
Direcţiile teritoriale. In judeţul Dolj Direcţia Ape Jiu are aceasta responsabilitate.  

Majoritatea statiilor de epurare orasanesti din judeţul Dolj realizeaza parametrii calitativi 
reglementaţi. Statiile de epurare de la Craiova si Filiasi reprezinta investitii realizate cu fonduri ISPA 
si functioneaza.  

Prin POS Mediu 2007-2013 au fost realizate statii de epurare conforme in localitatile Bechet, Cerat, 
Rastu Nou ce vor deservi populatia din: Bechet, Dabuleni, Calarasi, Segarcea, Bailesti, Poiana Mare. 

Prin POIM 2014-2020 nu sunt in implemetare investitii in statiile de epurare. 

Prin fonduri accesate in paralel, au fost realizate urmatoarele statii de epurare: Carcea, Malu Mare, 
Breasta, Podari, Calafat Caraula, Salcia, Barca, Bistretu Vechi, Bistretu Nou, Calopar, Carpen, 
Cleanov, Celaru, Cetate, Moreni, Dragotesti, Gangiova, Giurgita, Goiesti, Goicea, Grecesti, Macesu 
de Jos, Balbota, Negoi, Calugareni, Perisor, Maracinele, Ciutura, Varvor, Varvoru de Jos, Gabru, 
Criva si Verbita. 

De asemenea, exista in curs de executie/ receptie cateva statii de epurare: Bradesti, Tatomiresti, 
Tuglui, Afumati, Amarastii de Jos, Apele Vii, Brabova, Castranova, Desa, Dobresti, Dranic, Booveni-
Foisor, Galiciuica, Gighera, Macesu de Sus, Marsani, Melinesti, Bodaestii de Sus, Campeni, Radovan, 
Preajba de Jos, Urzicuta, Dobromira. 

Efectele datorate depășirii nivelului admisibil al principalilor indicatori de calitate ai apelor uzate 
evacuate, asupra receptorilor naturali, sunt prezentate pe scurt în tabelul ce urmează: 
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Tabel 2-46 - Efectele indicatorilor de calitate ai apelor uzate, asupra receptorilor naturali 

Indicator Efectul asupra receptorilor naturali 

pH concentrația ionilor de hidrogen din apă determină agresivitatea apei, gradul 
de reactivitate al apei, respectiv capacitatea acesteia de a constitui un mediu 
de viată propice organismelor; valori ale pH sub 5 sau peste 9 devin improprii 
florei și faunei acvatice 

Suspensiile 
(MTS) 

concentrația mare de particule în suspensie mărește turbiditatea, reduce 
penetrarea luminii, și poate reduce fotosinteza, afectând astfel 
productivitatea în 

ansamblu a cursului de apa. Nivelurile crescute de particule în suspensie pot 
deteriora habitatele acvatice și pot afecta fauna acvatica. 

Sedimentarea în habitatele de pe cursurile de apă poate astupa patul 
râurilor, ceea ce poate conduce la moartea ouălor, puietului, și organismelor 
utilizate ca hrană; Particulele în suspensie, sub forma de argilă sau 
particulele fine de cărbune, dau un aspect inestetic râurilor și lacurilor și pot 
afecta negativ potențialul activităților de recreere. 

Metalele grele 
(As, Pb, Hg, Co, 
Ni, Se, Fe, Zn, 
Cr, etc) 

Metalele grele au proprietatea de a se concentra în organismele vii 
(bioacumulare) – determinând toxicitate cronică; sunt elemente persistente 
cu efecte ireversibile sau reparabile pe termen lung. 

Substanțele 
prioritare/ 
prioritar 
periculoase 

Efectele acestor substanțe, daca apar în concentrații mari, pot fi letale; în 
plus este posibil ca multe din aceste substanțe să aibă efecte cancerigene și 
genotoxice la expuneri cronice; pot fi compuși organici toxici persistenți sau 
greu biodegradabili, caracterizați prin bioacumulare. 

Produsele 
petroliere 

Au efect negativ asupra apelor chiar și în concentrații reduse, deoarece pot 
influenta culoarea, mirosul și gustul; pot afecta grav organismele acvatice și 
pot produce dezechilibre ecologice; produsele petroliere ajunse în ape, 
formează pelicule la suprafață apei împiedicând astfel oxigenarea . 

Azotul și 
compușii săi 
(azotații, 
azotiții), fosforul 
și fosfații 

Azotiții, se transform în lipsa oxigenului în amoniac; atât azotiții (în 
concentrații mai mari de 0,2 mg/l) cât și amoniacul (in concentrații mai mari 
de 0,3 mg/l), sunt substanțe toxice pentru  fauna acvatica ; 

În prezența oxigenului, azotiții și amoniacul oxidează în azotați, forma 
principală din apele uzate. 

În concentrații reduse, azotații și fosfații solubili constituie elemente biogene, 
importante în fotosinteza plantelor. 

În concentrații mari (din deversări industriale, agricultură, ape menajere și 
depozitare necontrolată a deșeurilor) – se produce o încărcare antropică cu 
nutrimente în ape, care poate depăși condițiile normale, determinând 
poluarea cu nutrimente; concentrațiile mari ale acestor poluanți pot 
determina eutrofizarea anumitor receptori (lacuri) și pot fi toxice pentru 
fauna acvatică. 

 

2.7.4.5 IMPACTUL ASUPRA APELOR DIN SURSE SUBTERANE 

Sursele de poluare a apei freatice sunt infiltrațiile din fosele septice, infiltrațiile de ape uzate din 
zootehnie și irigații, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și exfiltrațiile din rețeaua de 
canalizare. 

Un impact negativ asupra apelor subterane îl au apele de suprafață poluate, cu care comunică 
respectivul acvifer și poluanții din sol care sunt levigați în freatic de precipitațiile atmosferice. 
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Cea mai puternică depreciere a calității apei a fost identificată în zonele rurale unde, din cauza lipsei 
rețelelor de canalizare, apa menajeră ajunge în acvifer. Ca urmare, apa din fântânile forate în primul 
strat freatic nu mai este potabilă, ea fiind utilizabilă numai în alte scopuri gospodărești decât 
prepararea hranei sau băut. Această restricție evidențiază o dată în plus necesitatea realizării 
infrastructurii de alimentare cu apă pe întreg teritoriu județului, iar pentru favorizarea autoepurării 
apei freatice, în timp, necesitatea colectării și tratării apelor uzate. 

În mod caracteristic, apar următoarele surse de deversare a apei uzate: 

a) Exfiltrarea apei uzate din cauza condiției precare a rețelei de canalizare existente de ex. 

 legături sparte în tevile pentru apa uzată 

 tevi sparte 

 tevi corodate 

 componente defecte care transportă apa uzată, precum pompele colectoare ale stațiilor 
de pompare sau componente ale stațiilor de tratare apa uzată 

b) Fosele septice și latrinele fără canalizare 

Astfel de deversoare de apa afecteaza calitatea apei subterane în ceea ce privește parametrii 
microbiologici și în ceea ce privește nutrienții. 

Apa subterană din zonele din apropiere este poluata microbiologic, dar aceasta poluare este în 
aparență minoră și se datorează latrinelor fără canalizare. Sistemele de canalizare sunt învechite 
și în consecință apare exfiltrarea care afectează calitatea apei subterane. 

Poluarea microbiologică a apei subterane poate fi cauzată de agricultura efectuată cu ajutorul 
animalelor domestice, în special în zonele unde aceasta activitate este intensivă. 

 

2.7.4.6 MANAGEMENTUL SI ELIMINAREA NAMOLULUI  

Gestionarea namolului reprezinta ansamblul tuturor masurilor tehnice, legislative, institutionale, 
administrative, logistice, economice si financiare prin care namolul rezultat la tratarea/epurarea 
apelor este eliminat la final fara a periclita mediul inconjurator si fara a impiedica dezvoltarea 
durabila a serviciilor de apa si canalizare. 

Namolul provenit din statiile de epurare si statii de tratare apa bruta in vederea potabilizarii din zona 
Operatorului Regional - SC Compania de Apa Oltenia SA este generat continuu iar evacuarea finala 
a acestuia trebuie sa fie luata in considerare prin intermediul unei gestionari ecologice si eficiente. 

Problema depozitarii si valorificarii namolurilor, precum si a altor reziduuri rezultate de la statiile de 
epurare si de tratare, reprezinta un aspect important al activitatii Operatorului Regional deoarece, 
pe langa aspectele de conformare cu legislatia in domeniu, influenteaza in mod direct performantele 
economice si relationale cu consumatorii. 

Principalul obiectiv este de a capabiliza Operatorul Regional sa exploateze integral sistemele de apa 
si canalizare din judet cu respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE si cu un management 
modern al calitatii, la nivelul exigentelor europene. 

Principalul act normativ al UE care reglementeaza modul de utilizare a namolurilor de epurare si 
utilizarea acestora in agricultura este Directiva 86/278/CEE din 12 iunie 1986. 

Acest act normativ a fost necesar in conditiile in care Directiva 75/442/CEE a Consiliului European 
nu acoperea problematica referitoare la utilizarea namolurilor de epurare in cadrul exploatatiilor 
agricole, ci facea referire doar la deseuri. Pe de alta parte, Directiva 78/319/CEE a Consiliului, din 
20 martie 1978, privind deseurile periculoase si toxice se aplica si namolurilor de epurare in masura 
in care ele contin sau sunt contaminate cu substante ce figureaza in anexele acestei directive si care 
sunt de natura sa prezinte riscuri, in anumite cantitati sau in anumite concentratii, pentru sanatatea 
umana sau pentru mediul inconjurator. 
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In Romania, problematica utilizarii namolurilor de epurare in agricultura este reglementata prin 
ORDINUL nr. 344 din 16 august 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia 
mediului, cu precadere a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Ordinul nr. 344/2004 are ca rol valorificarea potentialului agrochimic al namolurilor de epurare, 
prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor si omului, 
astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in agricultura. 

Tabel 2-47 - Transpunerea legislatiei UE in Romania 

Directive CE Reglementari Naționale 

LEGISLAȚIA în DOMENIUL GESTIONARII DEȘEURILOR 

Directiva nr. 2006/12/CE 
privind deșeurile (anulează 
Directiva 75/442/CEE) 
modificata prin Directiva 
98/2008/CE și 31/2009/CE 
(abrogata începând cu 12 
Decembrie 2010) - transpusa în 
totalitate. 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - Mof I nr. 220 din 
28.03.2014, republicată; Ordonanța de urgență nr. 68/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, Mof I nr. 823 din 18.10.2016 . 

Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 211/2011privind regimul deșeurilor - Parlamentul României, 
Mof I nr. 554 din 13.07.2017 

Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei 
Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de 
Gestionare a Deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 954/18.10. 2004); 

91/689/CEE privind deșeurile 
periculoase modificata și 
completata prin Directiva 
94/31/CE  

HG 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul Național de 
gestionare a deșeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 
privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 
și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor. (Monitorul Oficial 
nr. 271/24.04.2007) 

166/ 2006 - transpusa în 
totalitate. 

OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a deșeurilor. (Monitorul Oficial nr. 
232/4.04.2007) 

Directivele vor fi abrogate în 10 
decembrie 2010 de Noua 
Directiva cadru a deșeurilor 
98/2008/CE 

OM nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor. 
(Monitorul Oficial nr. 497/25.07.2007) 

OM nr. 1385/2006 privind aprobarea procedurii de participare a 
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de 
gestionare a deșeurilor, adoptate sau aprobate la nivel național, 
regional și județean. (Monitorul Oficial nr. 66/29.01.2007) 

Decizia 2000/ 532/ CE, 
modificata prin Decizia nr. 
2001/ 119 pentru stabilirea 
unei liste a deșeurilor și a 
deșeurilor periculoase 

Hotărâre de Guvern nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii 
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 
deșeurile periculoase (Monitorul Oficial cu numărul 659 din data de 
5 septembrie 2002) 

Directiva nr. 99/31/CE privind 
depozitarea deșeurilor 
modificata prin Directiva (CE) 
nr. 1882/2003 - transpusa în 
totalitate 

Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 394, din 10.05.2005) cu modificările și 
completările ulterioare 

Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării  Durabile nr. 95/2005 
care definește criteriile care trebuie îndeplinite de către deșeuri 
pentru a fi incluse în lista de deșeuri specifice a unui depozit de 
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Directive CE Reglementari Naționale 

deșeuri și lista naționala de deșeuri acceptate în fiecare clasa de 
depozit de deșeuri (Monitorul Oficial nr. 194, din 08.03.2005) 

Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 757/2004 
referitor la aprobarea normativului tehnic privitor la depozitarea 
deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 86, din 26.01.2005), completat și 
modificat de Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101, din 
07.12.2005) 

Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1274/2005 
privind emiterea avizelor de mediu la încetarea activităților de 
eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare (Monitorul 
Oficial nr. 1180, din 28.12.2005) Ordinul Ministrului Mediului și 
Dezvoltării Durabile 636/2008 pentru completarea Ordinului 
Ministrului și Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea 
avizului de mediu la încetarea activităților de eliminarea deșeurilor, 
respectiv depozitare și incinerare (Monitorul Oficial 
425/02.06.2008) 

Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 775/2006 
pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita 
deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de 
la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 675, 
din 07.08.2006) 

Directiva nr. 2000/76/CE 
privind incinerarea deșeurilor 

Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor 
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160, din 06.03.2002) 

Hotărârea de Guvern nr. 268/2005 (Monitorul Oficial nr. 332, din 
20.04.2005) care modifica și completează HG nr. 128/2002 privind 
incinerarea deșeurilor 

Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 756/2004 
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 86, din 26.01.2005) 

Directiva nr. 86/278/CEE 
privind protecția mediului, și în 
particular, a solului, atunci 
când nămolul provenit de la 
stațiile de epurare este folosit 
în agricultura 

Ordinul Comun al Ministerului Mediului și Dezvoltării  Durabile și 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 344/708/ 
2004 privind aprobarea normelor tehnice pentru protecția mediului, 
și în particular, a solului, cand nămolul provenit de la stațiile de 
epurare este folosit în agricultura (Monitorul Oficial nr. 959, din 
19.10.2004) 

Regulamentul 1013/2006 
privind transferurile de deșeuri 

Hotărârea de Guvern nr.788/17.07.2007 privind stabilirea unor 
masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și 
al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de deșeuri 
(M.Of. 255/02.08.2007) 

Hotărârea de Guvern nr.1453/2008 pentru modificarea și 
completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru 
aplicarea Regulamentului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de 
deșeuri. (M.Of. 783/24.11.2008) 

 

Prin POIM, a fost elaborata o Strategie de gestionare a namolurilor (in curs de implementare), care 
a cuprins cateva etape: 
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- Studierea informatiilor existente si inventarierea situatiei actuale privind managementul 
namolului; 

- Colectarea datelor lipsa si investigatii de teren; 

- Investigatii privind determinarea parametrilor de calitate si estimarea cantitatilor de namol care 
vor fi generate; 

- Solutii tehnice pentru tratarea, eliminarea si/sau valorificarea namolului; 

- Analiza financiara pentru solutiile tehnice propuse.  

Rezultatele obtinute au dus la urmatoarea concluzie: 

Utilizarea namolurilor prin valorificare in agricultura (100%) cu 20% substanta uscata. Stocarea 
temporara in cadrul depozitului de namol si utilizarea in agricultura constituie solutia cea mai 
favorabila si durabila de utilizare a namolului pe termen mediu si lung. Pentru aceasta s-a stabilit 
realizarea a 3 (trei) centre regionale de depozitare a namolurilor: 

- Centrul Regional Craiova: amplasat la SEAU Facai (Craiova), care colecteaza si 
depoziteaza namolul obtinut atat in SEAU Facai (Craiova), SEAU Filiasi, SEAU Cerat, 
SEAU Breasta, SEAU Carcea, SEAU Malu Mare, SEAU Caraula (Plenita), SEAU Pielesti 
cat si din SEAU Barca, SEAU Goicea, SEAU Bistretu Nou si SEAU Bistretu Vechi ; 

- Centrul Regional Rastu Nou: amplasat la SEAU Rastu Nou, care colecteaza si 
depoziteaza namolul obtinut in SEAU Rastu Nou (Bailesti-Poiana Mare) cat si in SEAU 
Calafat – pentru zona de sud-vest a judetului; 

- Centrul Regional Bechet: amplasat la SEAU Bechet, care colecteaza si depoziteaza 
namolul obtinut in SEAU Bechet (Bechet-Sadova-Dabuleni)– pentru zona de sud-est a 
judetului. 

Pentru a imbunatatii activitatea de uscare a namolului, s-a propus achizitionarea de catre CAO a 
unei instalatii de uscare a namolului.  

Aceasta este format din urmatoarele: 

 Banda transportare; 

 Instalatie de transportare elicoidala;  

 Sistem de ventilatie; 

 Boiler; 

 Instalatii hidraulice/electrice; 

 Cladiri. 

In cazul in care operatorul nu poate obtine contracte de furnizare a intregii cantitati de namol, 
instalatia este dotata cu o unitate de peletizare. Astfel se permite ca restul de namol ce nu este 
valorificat in agricultura sa fie utilizat la producerea de peleti care sa alimenteze centrala termica. 
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2.8 CONSUMUL CURENT DE APA  

Pentru satisfacerea necesarului de apă a populației și a diverselor sectoare ale economiei se 
utilizează resursele de apă subterane și de suprafață de care județul dispune și care au fost 
prezentate în subcapitolul anterior. 

În continuare se evidenţiază prelevările de apă, în anul 2018, din apele subterane și de suprafaţă 
pentru principalele sectoare de activitate.  

Tabel 2-48 - Prelevările de apă din surse subterane și de suprafață în judeţul Dolj 2018  (mil. m3) 

Categorii BH Dunarea 
(mil. m3) 

BH Afluentii 
Dunarii (mil. 

m3) 

BH Jiu (mil. 
m3) 

Sursa 
subterana 
(mil. m3) 

Teoretica 174.079 117 2.876 545.000 

Utilizabila 122.202 112 2.560 24.777 

 Sursa: PLAM Dolj 2020 

În ultimul an s-a constat o creștere a cantității de apă distribuită consumatorilor la nivel regional 
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest), ceea ce este invers proporțional cu trendul la nivel național. 

Creșterea cantității de apă distribuită se datorează creșterii numărului de locuitori care dispun de un 
serviciu centralizat de alimentare cu apă.  

Cantitatea de apă destinată consumului casnic și distribuită la nivelul județului Dolj a crescut 
continuu în perioada 1990 - 2000.  

Aceasta creștere a cantității de apă destinată consumului casnic din perioada 1990 - 2000 s-a 
datorat, în principal, creșterii lungimii rețelelor de distribuție și implicit al numărului de locuitori ai 
județului Vâlcea care au avut acces la alimentare cu apă în sistem centralizat. 

Consumul casnic - consum contorizat și necontorizat - în anul 2020 pentru orașe a variat între 44 și 
128 litri/capita/zi, luând în considerare volumul de apa facturat și populația efectivă deservita de 
operator. 

O cifra medie de 71 litri/capita/zi poate fi estimată pentru toate sistemele de alimentare.  

Acoperirea populației în ceea ce privește alimentarea cu apa de către operator variază de la 
municipalitate la municipalitate și nivelul de acoperire a fost obținut de la operatori.  

Consumul non-casnic - cerere contorizată și non-contorizată - constă în clienții industriali/din 
domeniul comercial și instituții sociale, bugetare și guvernamentale. 

Consumul non-domestic la nivelul judetului este de aproximativ 35% din consumul total facturat.  

Nivelul de contorizare in fiecare rețea ne-a fost pus la dispozitie de operatori și variaza de la 0% la 
100%. Pentru toate rețelele se va obține un nivel mediu de contorizare de aproximativ 85% din 
consumul facturat. 
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2.9 INFRASTRCTURA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 
EXISTENTA 

La nivel județean sunt identificate 95 sisteme de alimentare cu (din care 21 in curs de executie) 107 
instalații de captare (apa subterană sau de suprafață), 118 gospodării de apă (stații de tratare, stații 
de dezinfecție cu clor sau ultraviolete).  

Lungimea totală a aducțiunilor și rețelelor de distribuție este de aproximativ 3.500 km de conducte. 

Sistemele de alimentare cu apa deservesc 7 orașe și 99 de unități administrativ teritoriale. 

La nivelul județului Dolj, există 67 de stații de epurare, iar lungimea totală a rețelei de canalizare 
insumeaza cca. 2.500 km. 

La nivelul judetului exista 58 de clustere/ aglomerari/ localitati < 2000 PE, care deservesc cele 7 
orașe și 161 de sate. 

 

2.9.1 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA A JUDEȚULUI DOLJ 

2.9.1.1 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA ISVARNA 

Sistemul regional de alimentare cu apa Isvarna – include urmatoarele sisteme de alimentare cu apa 
din judetele Gorj si Dolj: Isvarna-Costeni, Godinesti, Calnic, Telesti, Rovinari, Balteni, Plopsoru, 
Branesti, Tantareni, Filiasi, Bradesti, Almaj, Cotofenii din Fata, Bralostita  Scaiesti, Cotofenii din Dos, 
Isalnita, Simnicu de Sus, sistemul sub-regional de alimentare cu apa Craiova (format din sistemele 
Craiova, Carcea, Malu Mare, Podari, Bucovat, Breasta, Pielesti, Ghercesti, Mischii, Teasc, 
Bratovoiesti), avand ca sursa de apa captarea Isvarna. 

Tabel 2-49 - Sistem regional de alimentare cu apa Isvarna 

Sistem regional/ 
zonal de 

alimentare cu 
apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban / 
Rural UAT 

ISVARNA 

Isvarna - 
Costeni * (jud. 
Gorj) 

Costeni  Rural Tismana *  

Isvarna * Rural Tismana *  

Godinesti * 
(jud. Gorj) 

Godinești * Rural Godinesti * 

Arjoci * Rural Godinesti *  

Câlcești * Rural Godinesti *  

Chiliu * Rural Godinesti *  

Pârâu de Pripor * Rural Godinesti *  

Pârâu de Vale * Rural Godinesti *  

Rătez * Rural Godinesti *  

Calnic * (jud. 
Gorj) 

Câlnic * Rural Calnic *  

Câlnicu de Sus * Rural Calnic *  

Didilești * Rural Calnic *  

Hodoreasca *  Rural Calnic *  

Pieptani *  Rural Calnic *  

Pinoasa * Rural Calnic *  

Stejerei *  Rural Calnic *  

Vâlceaua *  Rural Calnic *  

Telești * Rural Telesti *  
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Sistem regional/ 
zonal de 

alimentare cu 
apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban / 
Rural 

UAT 

Telesti * (jud. 
Gorj) 

Șomănești * Rural Telesti *  

Buduhala * Rural Telesti *  

Rovinari * (jud. 
Gorj) 

Rovinari *  Urban Rovinari *  

Virt * Rural Rovinari *  

Balteni * (jud. 
Gorj) 

Bâlteni * Rural Balteni *  

Cocoreni * Rural Balteni *  

Moi * Rural Balteni *  

Peșteana-Jiu * Rural Balteni *  

Vlăduleni * Rural Balteni *  

Plopsoru * 
(jud. Gorj) 

Plopșoru * Rural Plopsoru *  

Broșteni * Rural Plopsoru *  

Ceplea * Rural Plopsoru *  

Cursaru * Rural Plopsoru *  

Izvoarele * Rural Plopsoru *  

Olari * Rural Plopsoru *  

Sărdănești * Rural Plopsoru *  

Văleni * Rural Plopsoru *  

Broșteni de Sus * Rural Plopsoru *  

Deleni * Rural Plopsoru *  

Piscuri * Rural Plopsoru *  

Branesti * (jud. 
Gorj) 

Brănești * Rural Branesti *  

Capu Dealului * Rural Branesti *  

Bădești  * Rural Branesti *  

Brebenei * Rural Branesti *  

Gilortu * Rural Branesti *  

Pârâu * Rural Branesti *  

Tantareni * 
(jud. Gorj) 

Țânțăreni * Rural Tantareni *  

Chiciora * Rural Tantareni *  

Florești * Rural Tantareni *  

Arpadia * Rural Tantareni *  

Filiasi *  

Filiași *  Urban Filiasi *  

Almăjel * Rural Filiasi *  

Bâlta * Rural Filiasi *  

Braniște * Rural Filiasi *  

Fratoștița * Rural Filiasi *  

Răcarii *  Rural Filiasi *  

Uscăci * Rural Filiasi *  
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Sistem regional/ 
zonal de 

alimentare cu 
apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban / 
Rural 

UAT 

Bradesti *  

Brădești * Rural Bradesti *  

Brădeștii Batrani * Rural Bradesti *  

Meteu * Rural Bradesti *  

Piscani * Rural Bradesti *  

Răcari * Rural Bradesti *  

Tatomirești * Rural Bradesti *  

Almaj *  

Almăj * Rural Almaj *  

Bogea * Rural Almaj *  

Moșneni * Rural Almaj *  

Șitoaia * Rural Almaj *  

Bralostita *  

Braloștița * Rural Bralostita *  

Ciocanele * Rural Bralostita *  

Racovița * Rural Bralostita *  

Schitu * Rural Bralostita *  

Sfârcea * Rural Bralostita *  

Valea Fantanilor * Rural Bralostita *  

Scaesti *  
Scăești * Rural Scaiesti *  

Valea lui Patru  * Rural Scaiesti *  

Cotofenii din 
Fata * 

Beharca * Rural 
Cotofenii din Fata 
* 

Coțofenii din Fata * Rural 
Cotofenii din Fata 
* 

Cotofenii din 
Dos 

Cotofenii din Dos Rural Cotofenii din dos 

Potmeltu  Rural Cotofenii din dos 

Mihaita Rural Cotofenii din dos 

Isalnita Isalnita Rural Isalnita 

Simnicu de Sus 

Cornetu  * Rural Simnicu de Sus 

Deleni  * Rural Simnicu de Sus 

Dutulesti  * Rural Simnicu de Sus 

Izvor  * Rural Simnicu de Sus 

Lesile  * Rural Simnicu de Sus 

Milesti  * Rural Simnicu de Sus 

Albesti Rural Simnicu de Sus 

Jieni Rural Simnicu de Sus 

Dudovicesti Rural Simnicu de Sus 

Simnicu de Sus Rural Simnicu de Sus 

Romanesti Rural Simnicu de Sus 

Floresti Rural Simnicu de Sus 

Craiova Craiova Urban Craiova 
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Sistem regional/ 
zonal de 

alimentare cu 
apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban / 
Rural 

UAT 

Mischii 

Mischii Rural Mischii 

Mlecanesti Rural Mischii 

Urechesti Rural Mischii 

Motoci Rural Mischii 

Ghercesti 
Ghercesti Rural Ghercesti 

Garlesti Rural Ghercesti 

Pielesti * Pielesti * Rural Pielesti * 

Carcea Carcea Rural Carcea 

Malu Mare 
Malu Mare Rural Malu Mare 

Preajba Rural Malu Mare 

Teasc  * 
Teasc * Rural Teasc *  

Secui * Rural Teasc *  

Bratovoesti *  

Bratovoesti * Rural Bratovoesti *  

Bădoși * Rural Bratovoesti *  

Prunet * Rural Bratovoesti *  

Georcu Mare * Rural Bratovoesti *  

Podari *  

Podari *  Rural Podari *  

Balta Verde * Rural Podari *  

Braniste * Rural Podari *  

Gura Vaii *  Rural Podari *  

Livezi * Rural Podari *  

Bucovat * 

Bucovat  * Rural Bucovat * 

Carligei  * Rural Bucovat * 

Palilula  * Rural Bucovat * 

Leamna de Jos * Rural Bucovat * 

Leamna de Sus * Rural Bucovat * 

Sarbatoarea  * Rural Bucovat * 

Breasta 

Breasta Rural Breasta 

Rosieni Rural Breasta 

Obedin Rural Breasta 

Valea Lungului Rural Breasta 

*Localitati in curs de conectare la aductiune prin POIM 

2.9.1.1.1 Sistem Regional  

Captarea apei 

Statia de captare de la Isvarna a fost construita in 1965 si pusa in functiune in 1967. Captarea este 
alcatuita din doua camere de captare si galerie de captare. Acestea au fost realizate etapizat si au 
urmatoarele dimensiuni: 
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- etapa I, captarea mare Isvarna, cu capacitate de cca. 1.060 l/s, camera are 
dimensiunile 19,0 × 38,0 m (Grup izvoare I), pusă în funcţiune în anul 1967; 

- etapa II, captarea mica Isvarna, cu capacitate de cca. 140 l/s, camera are 
dimensiunile 5,7×6,5 m (Izvorul IV), pusă în funcţiune în anul 1971; 

-  Galerie de captare (dren) cu lungimea L = 170 m, Dn = 1,4 – 2,0 m ce capteaza 
patru izvoare din masivul Parang, cu un debit proiectat de 260 l/s – pusă în funcţiune 
în anul 1971. 

In prezent, captarea de apa Isvarna furnizeaza urmatoarele debite de apa: 

- Captarea mare - debitul captat cca. 1.000 l/s, din care 650 l/s merg in rezervorul 
tampon si de aici la Craiova si 350 l/s merg la preaplinul captarii si de aici in paraul 
Orlea; 

- Captarea mica - debitul captat cca. 140 l/s, din care 100 l/s merg la rezervorul tampon 
si de aici la Craiova si 40 l/s merg la preaplinul captarii si de aici se unesc cu debitul de 
la preaplinul drenurilor si sunt evacuate in paraul Orlea; 

Statie de tratare 

In gospodaria de apa Isvarna apa este dezinfectata cu clor gazos inainte de a fi distribuita la 
consumatori. Statia de clorinare a fost pusa in functiune in anul 1967, la un debit Q = 1.000 l/s. 

Statie de pompare 

Pentru a mari capacitatea de transport a conductei de aductiune fir I Isvarna-Craiova cu un debit 
aditional de cca. 300 l/s au fost realizate 2 statii de pompare la Isvarna (are in componenta 3 pompe 
cu caracteristicile Q = 1.260 mc/h, H = 64 m; 1 pompa cu Q = 3.200 mc/h, H = 31 m; si 1 pompa 
cu Q = 80 mc/h, H = 22 m) si Tantareni (are in componenta 4 pompe cu carcteristicile Q = 1.260 
mc/h), care sunt in prezent scoase din functiune. 

Aductiune 

Conducta de aductiune Isvarna – Craiova fir I are o vechime de circa 45 ani, si o lungime de 117 
km. Traseul aductiunii traverseaza 9 unitati administrative teritoriale in judetul Gorj (Tismana, 
Godinesti, Calnic, Telesti, Rovinari, Balteni, Plopsoru, Branesti si Tantareni) si 7 unitati administrative 
teritoriale in judetul Dolj (Filiasi, Bradesti, Cotofenii din Fata, Almaj, Isalnita, Simnicu de Sus si 
Craiova). Conducta este realizata din beton precomprimat – tip PREMO si are un diametru de 1.000 
mm. 

Datorita dezvoltarii economice, a fost realizat si firul II al aductiunii Isvarna-Craiova (in perioada 
1888-1993), in lungime de 24,7 km , tip premo, Dn 1200 mm. Executia lucrarilor a inclus si 3 bretele 
de legatura intre cele doua fire. Insa, lucrarile au fost intrerupte din lipsa de fonduri. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-18 Extindere conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II 

 Extindere conductă aducţiune Isvarna-Craiova fir II Tronson II: UAT Calnic (între 
nodurile 16 şi 16A), UAT Teleşti (între nodurile 14 şi 15), UAT Rovinari (între nodurile 13 
şi 14), UAT Bălteni (între nodurile 12 şi 13), în lungime totală de 28.590 m. 

 DJ-CL-19 Extindere conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III 

 Extindere conductă aducţiune Isvarna-Craiova fir II Tronson III: UAT Plopşoru (între 
nodurile 11 şi 12), UAT Brăneşti (între nodurile 10 şi 11), în lungime totală de 27.600 
m. 

 DJ-CL-20 Extindere conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV 

 Extindere conductă aducţiune Isvarna-Craiova fir II Tronson IV: UAT Ţânţăreni (între 
nodurile 9 şi 10), UAT Filiaşi (între nodurile 8 şi 9), UAT Brădeşti (între nodurile 7 şi 8), 
în lungime totală de 24.900 m. 
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 DJ-CL-21 Extindere conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V 

 Extindere conductă aducţiune Isvarna-Craiova fir II Tronson V: UAT Coţofenii din Dos 
(între nodurile 6 şi 7), UAT Almăj (între nodurile 5 şi 6), UAT Işalniţa (între nodurile 4 şi 
5), în lungime totală de 13.900 m. 

 DJ-CL-17 Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Isvarna. Reabilitare și 
extindere conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I: 

 Amenajare incintă captare Isvarna; 

 Staţie hipoclorit; 

 Extindere conductă aducţiune Isvarna - Tronson UAT Tismana (între nodurile 17A şi 
18) – lungime 1.590 m; 

 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna - Tronson UAT Tismana între nodurile 17 şi 
17A) – lungime 4.680 m; 

 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna - Tronson UAT Godineşti (între nodurile 16 
şi 17) – lungime 6.460 m; 

 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna - Tronson UAT Calnic (între nodurile 15 şi 
16) – lungime 7.720 m. 

 DJ-CL-22 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI: 

 Reabilitare aducţiune captare Isvarna – Craiova; 

o UAT Işalniţa (lungime 1.290 m); 

o UAT Şimnicu de Sus (lungime 2.050 m); 

o UAT Craiova (lungime 5.200 m). 

2.9.1.1.2 Sistem de alimentare cu apa Filiasi 

UAT Filiasi (compus din Filiasi, Almajel, Balta, Braniste, Fratostita, Racarii de Sus si Uscaci) dispune 
de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa Isvarna: prin programul POS Mediu a fost realizata o conducta de aductiune noua (PEID de 
355 mm, L = 870 m), legata ala conducta de aductiune Isvarna fir I. 

Sursa subterana: in anul 1978 a fost realizat un front de captare, compus din 5 foraje, amplasat in 
lunca Jiului. Au o adancime de 70-80 m si o capacitate de cca. 8 l/s/foraj. Ulterior, frontul a intrat 
in conservare datorita depasirii limitelor de potabilitate pentru indicatorii amoniac si NH4. 

Statii de pompare 

Schema sistemului de alimentare cu apa include statii de pompare cu hidrofor pentru ridicarea locala 
a presiunii: 

 SH1 – amplasata pe strada Plopului, echipata cu 1+1 pompe cu caracteristicile: Q = 5,16 
l/s, H = 27 mCA, P = 2,2 kW; 

 SH2 – amplasata in zona stadionului, echipata cu 1+1 pompe cu caracteristicile: Q = 7,75 
l/s, H = 24 mCA, P = 3 kW. 

Statii de tratare 

Prin programul POS Mediu, s-a realizat o statie de clorinare containerizata, amplasata in incinta 
imprejmuita a rezervoarelor (dimensionata pentru un debit de tranzit: 57,51 l/s). Clorul este injectat 
in conducta de admisie a apei in rezervoarele de inmagazinare. Pentru monitorizarea functionarii 
statiei de clorinare, aceasta a fost dotata cu echipamente de integrare in sistemul SCADA. 

Aductiune 

Prin programul POS Mediu, s-a realizat conducta de aductiune noua din PEID De 355 mm, PN6, cu 
L = 870 m, care sa branseze sistemul la conducta de aductiune Isvarna. 
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Rezervoare 

Gospodaria de apa noua are in componenta 2 rezervoare de inmagazinare (V = 600 mc fiecare), 
statie de clorare, laborator si statie de pompare echipata cu pompe cu turatie variabila.  

Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 24,6 km si include conducte din fonta, 
azbociment, OL si in ultimii ani PEID. Pe reteaua de distributie sunt executate 1.665 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, Filiasi va fi racordat la aductiune 

Deficiente 

- Parte din retelele de distributie sunt subdimensionate sau au o vechime mare; de aceea 
pe acestea se produc avarii si pierderi insemnate; 

- Una din problemele stringente este existenta bransamentelor pe domeniul privat; 
Operatorul nu are acces la acestea pentru verificari, citiri si, totodata, au fost constatate 
furturi insemnate de apa din retea; 

- Localitatile Almajel, Balta, Racarii de Sus dispun partial de infrastructura de alimentare 
cu apa; 

- Localitatile Fratostita, Braniste, Uscaci nu au infrastructura centralizata de alimentare cu 
apa. 

2.9.1.1.3 Sistem de alimentare cu apa Bradesti 

UAT Bradesti (compus din Bradesti, Bradesti Batrani, Tatomiresti, Racarii de Jos, Meteu si Piscani) 
dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa este constituita din racord la conducta de aductiune fir I Isvarna – 
Craiova. 

Statii de pompare 

Pentru asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie, sistemul dispune de o statie de 
pompare tip hidrofor cu capacitatea de 10 mc/h. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa nu include statie de tratare. 

Aductiune 

Exista un racord la aductiunea fir I Isvarna-Craiova. 

Rezervoare 

Nu este cazul. 

Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 28,4 km. Pe reteaua de distributie sunt 
executate 889 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Bradesti va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

- Localitatile Bradesti, Racarii de Jos si Tatomiresti dispun partial de infrastructura de 
alimentare cu apa; 

- Localitatea Meteu nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 
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2.9.1.1.4 Sistem de alimentare cu apa Almaj 

UAT Almaj (compus din Almaj, Bogea, Sitoaia si Mosneni) dispune de sistem centralizat de 
alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa este constituita din racord la conducta de aductiune fir I Isvarna – 
Craiova. 

Statii de pompare 

Pentru asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie, sistemul dispune de o statie de 
pompare tip hidrofor cu capacitatea de 40 mc/h. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu. 

Aductiune 

Exista un racord la aductiunea fir I Isvarna-Craiova. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare include un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 1000 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 13,3 km. Pe reteaua de distributie sunt 
executate 316 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Almaj va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

Comuna Almaj dispune partial de infrastructura de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.5 Sistem de alimentare cu apa Bralostita 

UAT Bralostita (compus din Bralostita, Ciocanele, Racovita, Schitu, Sfarcea si Valea Fantanilor) 
dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2008. 

Captarea apei 

Sistemul de alimentare include doua surse: 

- racord la conducta de aductiune fir I Isvarna – Craiova; 
- doua foraje cu o capacitate totala de 18 mc/h (5 l/s), care in prezent se afla in conservare. 

Apa captata prezenta depasiri la parametri fier, mangan si amoniu. 

Statii de pompare 

Presiunea necesara in reteaua de distributie este asigurata cu ajutorul unei statii de pompare tip 
hidrofor, avand Q = 5,5 l/s, P = 2,2 kW. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de tratare cu filtre cu carbune activ, pentru tratarea 
apei captate din sursa subterana, cu o capacitate de 213 mc/zi. 

Deoarece singura sursa viabila din punct de vedere al calitatii si cantitatii a ramas sursa Isvarna, se 
asigura doar o reclorinare a apei prelevate din aceasta sursa. 

Aductiune 

Exista un racord la aductiunea fir I Isvarna-Craiova. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare include doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 1.000 mc fiecare. 
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Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 25,3 km, PEID, De 40-225 mm. Pe reteaua 
de distributie sunt realizate 948 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Bralostita va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

Localitatile Bralostita, Ciocanele, Racovita, Schitu, Sfarcea si Valea Fantanilor dispun partial de 
infrastructura de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.6 Sistem de alimentare cu apa Scaesti 

UAT Scaesti (compus din Scaesti si Valea lui Patru) dispune de sistem centralizat de alimentare cu 
apa. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa este constituita din doua foraje cu o capacitate totala de 21 mc/h (5,8 
l/s). Apa captata prezinta depasiri la parametri fier si amoniu. De asemenea, capacitatea forajelor 
prezinta diminuari semnificative in perioadele secetoase. 

Statii de pompare 

Presiunea necesara in reteaua de distributie este asigurata cu ajutorul unei statii de pompare tip 
hidrofor. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de tratare cu filtre cu carbune activ, pentru tratarea 
apei captate din sursa subterana. 

Aductiune 

Nu este cazul. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare include un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 200 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 30 km. Pe reteaua de distributie sunt realizate 
646 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Scaesti va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

2.9.1.1.7 Sistem de alimentare cu apa Cotofenii din Fata 

UAT Cotofenii din Fata (compus din Cotofenii din Fata si Beharca) dispune de sistem centralizat de 
alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa este constituita din racord la conducta de aductiune fir I Isvarna – 
Craiova. 

Statii de pompare 

Nu este cazul. 

Statii de tratare 

Nu este cazul. 
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Aductiune 

Exista un racord la aductiunea fir I Isvarna-Craiova. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare nu include rezervoare de inmagazinare. 

Retea de distributie 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 8,1 km. Pe reteaua de distributie sunt realizate 
536 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Cotofenii din Fata va fi 
racordat la aductiune 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

2.9.1.1.8 Sistem de alimentare cu apa Cotofenii din Dos 

UAT Cotofenii din Dos cuprinde satele Cotefenii din Dos, Mihaita si Ptolemeu. Dintre ele Ptolemeu nu 
dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Localitatea Cotofenii din Dos 

Dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2008. 

Captarea apei 

Sursa sistemului de alimentare cu apa este formata din 2 foraje, avand: 

 F1: H = 25 m, Dn 200 mm, Qexpl = 8 l/s; 

 F2: H = 25 m, Dn 200 mm, Qexpl = 4 l/s;  

Fiecare foraj este echipat cu o electropompa submersibila, cu caracteristicile: Q = 15 mc/h, H = 120 
mCA, P = 7,5 kW. 

Calitatea apei brute prezinta depasiri la indicatorii chimici nitrati, fier, mangan si amoniu. 

Statii de pompare 

Nu este cazul. 

Statii de tratare 

Tratarea apei se realizeaza printr-o statie de tratare de tip NOBEL (capacitate 15 mc/h), compusa 
din: doua linii de potabilizare, statie automata de clorinare a apei, filtre pentru eliminarea fierului si 
a manganului, filtre de carbune activ, pompe dozatoare pentru solutia de hipoclorit. Tehnologia 
existenta nu corespunde caracteristicilor apei brute. 

Aductiune 

Transportul apei de la foraje la gospodaria de apa se realizeaza printr-o conducta de aductiune cu L 
= 2.170 m, PEID, cu diametrul De 125 mm. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare include 2 rezervoare: unul cu capacitatea de 25 mc, celalalt avand 150 mc. 

Retea de distributie 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei din Cotofenii din Dos este L = 9,275 km, PEID, De 40-160 
mm. Pe reteaua de distributie sunt realizate 296 bransamente. 

Localitatea Mihaita 

Sistemul de alimentare cu apa existent, este functional din anul 2015. 

Captarea apei 
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Sursa de alimentare cu apa este constituita din racord la conducta de aductiune fir I Isvarna – 
Craiova. 

Statii de pompare 

Presiunea este asigurata in reteaua de distributie prin intermediul unei statii de pompare tip booster 
cu (1+1) pompe Q = 10,33 l/s, H = 30 m si 1 pompa de incendiu. 

Statii de tratare 

Apa bruta din localitatea Mihaita este tratata intr-o statie de clorinare, tip container avand 
capacitatea de 6,5 l/s. 

Aductiune 

Aductiunea de la punctul de racord la gospodaria de apa din Mihaita, este PEID De 160 mm si are 
lungimea de L = 2.314 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din otel galvanizat, cu capacitatea de 200 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie are o lungime de 1,82 km, PEID, PN6, De 110 mm, 140 mm si 160 mm. Pe 
reteaua de distributie au fost executate 96 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari la nivelul UAT-ului Cotofenii din Dos:  

 in cadrul contractului DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele Şimnicu de Sus, 
Işalniţa, Coţofenii din Dos: 
 Extinderea reţelei de distribuţie a apei în satul Coţofeni (lungime 420 m); 

 Realizarea sistemului de alimentare cu apă Potmeltu (lungime 3.708 m); 

 Extinderea reţelei de distribuţie a apei în satul Mihăiţă (lungime 1.790 m); 

 Realizarea conductei de aducţiune (lungime 1.660 m) de la Mihăiţă (sursă din 
conducta Isvarna – Craiova) către Potmeltu; 

 Realizarea conductei de aducţiune Potmeltu – Coţofeni (lungime 4.058 m); 

 in cadrul contractului DJ-CL-08 Reabilitare Gospodărie de apă Craiova şi Coţofenii din Dos. 
Reabilitare dren Gioroc. Reabilitare aducţiune Işalniţa - Şimnic: 
 Realizare gospodărie de apă Coţofenii din Dos: 

o Rezervor 250 mc; 

o Staţie de clorinare Q = 8,06 l/s; 

o Grup pompare tip booster pentru localitatea Potmeltu; 

o Grup pompare (pentru repompare spre localitatea Coţofenii din Dos); 

o Pavilion administrativ; 

o SCADA. 

 Reabilitare pavilion administrativ Mihăiţă (Coţofenii din Dos); 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

2.9.1.1.9 Sistem de alimentare cu apa Isalnita 

Captarea apei 

Sursa de apa a comunei Isalnita este reprezentata de doua racorduri: un racord la aductiunea 
Isvarna-Craiova, fir I si un racord de la aductiunea ST Isalnita-Craiova.  
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Statii de pompare 

Presiunea in reteaua de distributie este asigurata de o statie de pompare tip booster cu (1+1) pompe 
Q = 10,33 l/s, H = 30 m si 1 pompa de incendiu. 

Statii de tratare 

Nu este cazul. 

Aductiune 

Primul racord la aductiunea Isvarna-Craiova, fir I, PEID are L = 60 m si celalalt racord de la 
aductiunea Isalnita-Craiova, PEID, are L = 0,96 km.  

Rezervoare 

Nu este cazul. 

Retea de distributie 

Lungimea reţelei de distribuţie existente este de 16,9 km, din PEID, cu diametre cuprinse intre 63-
160 mm. Pe reteaua de distributie a apei sunt realizate 1.021 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari la nivelul UAT-ului Isalnita in cadrul 
contractelor: 

 DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele Şimnicu de Sus, Işalniţa, Coţofenii din 
Dos: 

 Extinderea reţelei de distribuţie a apei în satul Işalniţa (lungime 1.110 m). 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

Doar parte din locuitori sunt conectati la reteaua de apa. 

2.9.1.1.10 Sistem de alimentare cu apa Simnicu de Sus 

UAT Simnicu de Sus (compus din Simnicu de Sus, Albesti, Cornetu, Deleni, Dudovicesti, Dutulesti, 
Floresti, Izvor, Lesile, Jieni, Milesti si Romanesti) dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa 
in satele Albesti, Jieni, Dudovicesti, Simnicu de Sus, Romanesti si Floresti. 

Captarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa Simnicu de Sus este alimentat in prezent, in mod constant din 
aductiunea Isvarna, dar dispune de o conectare si la aductiunea Isalnita, pentru situatiile in care 
aductiunea Isvarna fir I este avariata. 

Statii de pompare 

Presiunea in reteaua de distributie este asigurata de o statie de pompare tip booster (1+1) pompe 
cu Q = 29 l/s si H = 35 m si 1 pompa de incendiu avand Q = 10 l/s si H = 35 m. 

Totodata, sistemul include un grup de pompare (1+1) pompe cu Q = 8 l/s, H = 40 m pentru 
pomparea apei in in zona inalta a retelei de distributie si o pompa pentru combaterea incendiului cu 
caracteristicile urmatoare: Q = 5 l/s si H = 40 m. 

Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei statii de clorinare. 

Aductiune 

Transportul apei de la punctul de racord la gospodaria de apa se realizeaza printr-o conducta de 
aductiune cu L = 1.863 m din PEID, PN 6, Dn 180 mm.  

Rezervoare 

Inmagazinarea se realizeaza intr-un rezervor subteran cu capacitatea de 200 mc. 
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Retea de distributie 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 24,98 km realizata din conducte PEID, PN6, PN10, cu 
diametre cuprinse intre De 63 ÷ 200 mm. De asemenea, reteaua este prevazuta cu un numar de 
510 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Localitatile componente ale UAT Simnicu de Sus: Cornetu, Deleni, Dutulesti, Izvor, Lesile, Milesti, 
nu detin sistem de alimentare cu apa. 

Primaria Simnicu de Sus are in derulare un proiect finantat din fonduri publice, cu denumirea 
„Extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in comuna Simnicu de Sus, judetul Dolj”- care prevede 
urmatoarele masuri de investitie: 

- extinderea retelelor de distributie in lungime totala de 16.953 m, din PEID, PN6; 
- realizarea unui numar de 866 bransamente; 
- executia unui rezervor suprateran cu capacitatea de 468 mc; 
- executia a 3 statii de pompare tip hidrofor, avand Q = 10 l/s si H = 60 m. 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari la nivelul UAT-ului Simnicu de Sus 
in cadrul contractului DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele Şimnicu de Sus, Işalniţa, 
Coţofenii din Dos: 

- Extinderea reţelei de distribuţie a apei în satele componente (lungime 7.493 m). 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.1.11 Sistem sub-regional de alimentare cu apa Craiova 

Sistemul sub-regional de alimentare cu apa Craiova este format din sistemele Craiova, Carcea, Malu 
Mare si Breasta. 

2.9.1.1.11.1 Sistem de alimentare cu a apa a Municipiului Craiova 

Captarea apei 

 captare subterana de izvoare Isvarna situata in judetul Gorj (pusa in functiune anul 

1967; in prezent sunt prelevati 750 l/s, din care 150 l/s alimenteaza localitatile de pe 

traseu si 600 l/s alimenteaza municipiul Craiova); 

 captare de suprafata raul Jiu din barajul Isalnita situat in extravilanul comunei Isalnita 

(pusa in functiune in anul 1970 si extinsa in anul 1983; debitul prelevat in prezent este 

de 694 l/s); 

 captare subterana din fronturile de captare  Marica I, Marica II si Marica Nord amplasate 

in extravilanul comunelor Teasc si Bratovoiesti (puse in functiune in anul 1995; debit 

captat in prezent 90 l/s); 

 drenul Gioroc situat in extravilanul comunei Castranova (pus in functiune in anul 1906; 

debit prelevat in prezent 120 l/s); 

 captare subterana de izvoare Popova in intravilanul municipiului Craiova (2 izvoare puse 

in functiune in anul 1963; debit captat in prezent – 8 l/s). 

Fata de cele de mai sus, exista doua surse care sunt scoase din functiune: Breasta si Mihaita datorita 

problemelor din exploatare. 

Conducte de aductiune 
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 de la captare Isvarna (judetul Gorj) la gospodaria de apa Simnicu inferior (Craiova) - 

fir I,  L = 117 km, Dn 1000 mm, tuburi din beton precomprimat; 

 de la captare Isvarna (judetul Gorj) la gospodaria de apa Simnicu inferior (Craiova) - 

fir II,  L = 27,4 km conductă tip PREMO, Dn 1200 mm, pe două tronsoane distincte: 

18,9 km de la Isvarna în aval si 8,5 km de la Craiova spre amonte; 

 de la captare din raul Jiu la statia de tratare Isalnita, L = 2 x 675 m, Dn 1000 mm, 

PREMO si otel; 

 de la statia de tratare Isalnita la gospodaria de apa Simnicu inferior (Craiova) – fir I, L 

= 11.810 m, Dn 800-1000 mm, PREMO; 

 de la statia de tratare Isalnita la punctul B800 – fir II, L = 5.300 m, Dn 1000 mm, 

PREMO; 

 de la captare din drenul Gioroc la gospodaria de apa Secui, L = 17 km, Dn 500 mm, 

fonta; 

 de la gospodaria de apa Secui la gospodaria de apa de la Facai, L = 22 km, Dn 500 mm, 

Dn 800 mm, fonta si PREMO; 

 de la gospodaria de la apa Facai la gospodaria de apa Bordei, L = 5 km, fonta.  

Statii de tratare 

 instalatie de clorinare in incinta captarii Isvarna (dezinfectie cu clor gazos), avand 

capacitatea de 1.000 l/s;  

 statia de tratare Isalnita dezvoltata astfel: Q = 650 l/s in anul 1967; suplimentare cu Q 

= 500 l/s in anul 1983; extindere flux tehnologic (prin adaugare de instalatii privind 

recuperarea apei de la spalarea filtrelor si a namolului evacuat de la decantoarele 

radiale) in anul 2007; statia a fost ulterior reabilitata prin POS mediu 2007-2013 pentru 

un debit de tranzit de 750-1000 l/s; astfel, fazele de proces unt urmatoarele: 

 pre-dezinfectie cu ozon; 

 floculare; 

 filtrare; 

 tratare namol (ingrosare si deshidratare). 

 statie de clorinare in incinta gospodariei de apa Simnic Inferior (dezinfectie cu clor gazos 

de intrarea in rezervoarele de inmagazinare); 

 statie de clorinare in incinta gospodariei de apa Facai (dezinfectie cu clor gazos inainte 

de intrarea in rezervoarele de inmagazinare); 

 statie de clorinare in incinta gospodariei de apa Popova (dezinfectie cu clor lichid inainte 

de intrarea in rezervoarele de inmagazinare); 

Statii de pompare 

 GA Teasc are in componenta o statie de repompare a apei de la frontul Marica I spre 

gospodaria de apa Secui (are in componenta 2 pompe cu Q = 315 mc/h, P = 30 kW si 

pompe cu Q = 500 mc/h, P = 37 kW); 
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 Gospodaria Bratovoiesti are in componenta o statie de repompare a apei de la frontul 

Marica II spre gospodaria de apa Secui, (3+2) pompe cu Q = 300 mc/h, H = 45 mCA, 

P = 55 kW; 

 Statia pompare apa bruta Secui (repompeaza apa captata la sursa Marica catre 

gospodaria de apa de la Facai); are in componenta (3+2) pompe cu Q = 500 mc/h, H 

= 45 m, P = 90 kW; 

 Statia de pompare Secui – Ghioroc (repompeaza apa captata la sursa Gioroc catre 

gospodaria de apa de la Facai) are in componenta (1+1) pompe cu Q = 360 mc/h, H = 

30 m, P = 45 kW; 

 Statia de pompare Facai preia apa din rezervorul de 10.000 mc si o transporta in reteaua 

de distributie a orasului Craiova si in rezervorul 2 x 5.000 mc din Bordei; are in 

componenta (1+1) pompe cu Q = 600 mc/h, H = 75 mCA, P = 200 kW si (3+1) pompe 

cu Q = 500 mc/h, H = 65 m, P = 160 kW; 

 Statia de pompare Bordei are in componenta grup de pompare automatizat alcatuit din 

pompe cu P = 3 kW si pompa Lowara: Q = 9-27 mc/h, H = 39,8-19,8 mCA, P = 3 kW 

si 1 pompa cu Q = 54 mc/h, H = 74,5 mCA, P = 30 kW; statia a fost amplasata prin 

POS Mediu 2007-2013 

 Statia de tratare Isalnita dispune de o statie de pompare echipata cu 5 pompe, cu o 

capacitate totala de Qp = 1.224 mc/h, H = 75 m, P = 400 kW; 

 GA Simnic Inferior dispune o statie de pompare echipata cu: 5 pompe, avand Q = 1.000 

mc/h, H = 24 m, P = 90 kW; 4 pompe, avand Q = 1.000 mc/h, H = 40 m, P = 160 kW; 

1 pompa, avand Q = 1.000 mc/h, H = 23 m, P = 110 kW; 1 pompa, avand Q = 1.000 

mc/h, H = 24 m, P = 120 kW; 2 pompe, avand Q = 1.000 mc/h, H = 20 m, P=132 kW; 

 Statia de pompare din cadrul gospodariei de apa Garlesti este echipata cu urmatoarele 

pompe: 2 pompe, cu Q = 45 mc/h, H = 24 m, P = 90 kW; 

 Statia de pompare de la sursa de apa Popova, echipata cu urmatoarele: 1 pompa cu 

caracteristicile: Q = 30 mc/h, H = 80 m, P = 15 kW; 1 pompa cu caracteristicile: Q = 

18-48 mc/h, Hp = 54-36 mCA, P = 7,5 kW. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Craiova dispune de urmatoarele rezervoare de inmagazinare: 

Tabel 2-50 - Rezervoare din sistemul de apa Craiova 

Localitatea Volum (m3) An PIF Stare  

GA Simnic inferior 5 x 5.000 1977 Buna 

GA Simnic superior 3 x 10.000  Buna 

Isalnita 2 x 1.000  Buna 

GA Bordei 2 x 5.000 
1906 – 1908 Stare relativ buna, fiind necesare 

interventii de intretinere 

Facai 2 x 500 
1 x 10.000 

 Buna 

Secui 
1 x 10.000 

1 x 200 
 Buna 

Total 88.200   

Retea de distributie 
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Reteaua de distributie are o lungime totala de cca. L= 744 km si este alcatuita din tuburi din 
polietilena, otel, fonta azbociment si alte materiale. 

Din lungimea totala de 744 km, prin POS Mediu au fost executate lucrari de reabilitare si extindere 
a retelei de distributie din municipiul Craiova, dupa cum urmeaza: 

 In cadrul contractului de lucrari CL 1- Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare in municipiul Craiova, au fost reabilitati 32,355 km retea distributie; 

 In cadrul contractului de lucrari ‚CL 16- Extinderea alimentare cu apa si canalizare Craiova, 
a fost extinsa reteaua de distributie a apei cu 93,451 km; 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 43.617 bransamente din care 39.587 
contorizate, impartite astfel: 

 39.914 bransamente pentru consumatori casnici, din care 36.628 contorizate; 

 3.703 bransamente pentru consumatori non-casnici, din care 2.959 contorizate. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM, sunt in derulare urmatoarele investitii: 

 Conform contractului DJ-CL-01 Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona 
est in municipiul Craiova:  

 Reabilitare reţea de distribuție a apei (lungime 7.327 m); 

 Extindere reţea de distribuție a apei în cartier nou Valea Roşie (lungime 1.858 m); 

 Conform contractului DJ-CL-02 Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona de 
vest in municipiul Craiova:  

 Reabilitare reţea de distribuție a apei (lungime 4.724 m); 

 Conform contractului DJ-CL-05 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în Craiova, Gherceşti, Mischii:  

 Gospodărie de apă nouă (Gospodăria de apă Magnolia); 

 Conductă de transport a apei (lungime 1.621 m) de la gospodăria de apă Magnolia 
la parcul industrial Hitech Craiova; 

 Reabilitare conductă de transport (lungime 204 m); 

 Reabilitare conductă de transport (lungime 230 m). 

 Conform contractului DJ-CL-08 Reabilitare Gospodărie de apă Craiova şi Coţofenii din Dos. 
Reabilitare dren Gioroc. Reabilitare aducţiune Işalniţa - Şimnic:  

 Reabilitare gospodărie de apă Bordei: 

o Reabilitare rezervoare de apă potabilă (2 x 5.000 mc); 

o Staţie de pompare nouă Bordei pentru Cârcea şi Pieleşti; 

o Pavilion administrativ; 

o Laborator analize chimice şi bacteriologice; 

o Instalaţia electrică; 

o SCADA. 

 Reabilitare dren Gioroc: 

o Reabilitare clădire puţuri; 

o Reabilitare clădirea camerei colectoare; 

o Realizare instalaţie electrică la gospodăria de apă; 

o Construcţia unei clădiri administrative noi. 
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 Reabilitarea conductelor de aducţiune şi transport apă potabilă (fir I şi fir II) între 
captare Jiu şi staţie de tratare Işalniţa şi între staţia de tratare Işalniţa şi gospodăria 
de apă Craiova (lungime totală 20.280 m); 

 Reabilitare clădire canton Amaradia. 

 Conform contractului DJ-CL-15 Proiectare şi execuţie branşamente în municipiul Craiova:  

 Achiziţia şi montarea a 22.442 de apometre, cu diametre cuprinse între 20 şi 50 
mm, în municipiul Craiova; 

 Montarea a 1.004 cămine de apometru, complet echipate; 

 Achiziţie şi montare instalaţie automată de verificat contoare de apă DN 15 – DN 50 
mm. 

Deficiente 

Desi municipiul Craiova a beneficiat de mai multe investitii in infrastructura de apa si are in derulare 
lucrarile amintite mai sus, exista o serie de probleme care necesita lucrari pentru solutionare: 

- Cartierul Selgros si zona noua de dezvoltare a orasului nu au sistem centralizat de 
alimentare cu apa; 

- Statiile de pompare ale sistemului necesita lucrari de reabilitare si modernizare; 

- Parte din retelele de distributie au durata de viata depasita, ceea ce duce la avarii si 
pierderi. 

2.9.1.1.11.2 Sistem de alimentare cu apa Carcea 

UAT Carcea are in componenta un singur sat. 

Captarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa Carcea este formata din 3 surse: 

1. Captare subterana, realizata in anul 2009, prin proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa 
in comuna Carcea, judetul Dolj”, are in componenta 3 foraje cu Q1f = 1,0 l/s si H = 60÷75 m. 
Fiecare put este echipat cu cate o pompa, avand Q = 0,95 l/s, H = 75 m, P = 2,2 kW. 

2. Captare subterana realizata prin proiectul „Extindere alimentare cu apa in comuna Carcea, judetul 
Dolj“, pentru sulimentarea cu un foraj de mare adancime, avand Q = 3 l/s, H= 150 m. Acest foraj 
nu este exploatat in prezent, analizele apei brute indicand depasiri majore la amoniu. 

3. Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate menajere zona 
Banu Maracine, comuna Carcea, judetul Dolj” (realizat in 2015), pentru alimentarea cu apa a 
comunei Carcea (zona Banu Maracine) a fost realizata o conducta de aductiune din PEID, De 200 
mm, PE100, PN6, L = 1.800 m (care face legatura intre reteaua de apa potabila a orasului 
Craiova si rezervorul de inmagazinare de 550 mc din gospodaria de apa). Debitul sursei a fost 
calculat pentru 7,8 l/s. 

Statii de pompare 

Reteaua de distributie este prevazuta cu o statie hidrofor compusa din (2+1) pompe cu 
caracteristicile: Q = 2 x 23 mc/h, P = 2,2 kW, H = 40 m, recipient hidrofor V = 0,5 mc si 
electropompa pentru incendiu. Statia a fost realizata prin proiectul „Extindere alimentare cu apa in 
comuna Carcea, judetul Dolj“. 

De asemenea, prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate, zona 
Banu Maracine”, a fost realizata statie de pompare tip container, echipata cu (2+1) electropompe, 
avand Q = 82 mc/h, H = 50 mCA si pompa incendiu Q = 104 mc/h, H = 50 mCA. 

Statii de tratare 

Comuna Carcea dispune de o statie de tratare (clorinare) cu ultraviolete, pusa in functiune in anul 
2009, amplasata in incinta gospodariei si are capacitatea de Q = 6 l/s. A fost realizata prin proiectul 
„Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Carcea, judetul Dolj“. 
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Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate, zona Banu 
Maracine” a fost realizata o statie de clorinare – 7,8 l/s. 

Aductiune 

Prin proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Carcea, judetul Dolj“ au fost 
realizate conductele de aductiune de la foraje cu lungimea de 289 m, din PEID cu diametre cuprinse 
intre 75-110. 

Pentru alimentarea cu apa a comunei Carcea (zona Banu Maracine), a fost realizata o conducta de 
aductiune din PEID, De 200 mm, PN6, L = 1.800 m, care face legatura intre reteaua de apa potabila 
a orasului Craiova si rezervorul de inmagazinare de 550 mc din gospodaria de apa Banu Maracine 
(prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate menajere zona 
Banu Maracine, comuna Carcea, judetul Dolj” - realizat in 2015). 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei din foraje se face in 2 rezervoare de inmagazinare supraterane 2 x 150 mc 
(realizat prin proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Carcea, judetul Dolj“). 

Prin proiectul „Extindere alimentare cu apa in comuna Carcea, judetul Dolj“ capacitatea de 
inmagazinare s-a suplimentat cu un rezervor metalic suprateran de 300 mc. 

Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate, zona Banu Maracine”, 
a fost realizat 1 rezervor metalic V = 550 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie cu lungimea de 11,0 km din PEID cu De 75-125 mm a fost pusa in functiune 
in anul 2009. 

Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate, zona Banu 
Maracine” - sursa de finantare buget local, au fost realizate: retea de distributie L = 7.763 m din 
PEID De 110 - 200 mm, PN6; 78 hidranti; 340 bransamente. 

Astfel, pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar total de 1.047 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari in cadrul contractului DJ-CL-03 
Extindere reţele apă şi canalizare în comunele Cârcea şi Malu Mare: 

 Extindere reţea de distribuție a apei (lungime 19.570 m), incluzând 25 cămine cu vane, 
173 hidranţi supraterani şi 263 branşamente; 

 Construcţie 1 staţie de pompare apă potabilă şi conductă de transport aferentă; 

 Construcţie 1 staţie de pompare apă potabilă, de tip booster; 

 Conductă nouă de aducţiune Bordei-Magnolia (lungime 7.887 m), incluzând 15 cămine 
de vane, o vană îngropată; 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

2.9.1.1.11.3 Sistem de alimentare cu apa Malu Mare 

Comuna Malu Mare este alcatuita din localitatile Malu Mare si Preajba, care au sistem centralizat de 
alimentare cu apa. 

 

Captarea apei 

Sursa sistemului este alcatuita din 2 de foraje de adancime cu o capacitate de Q = 5 l/s si H = 80 m, 
repartizate astfel: 1 foraj cu adancimea de 110 m pentru alimentarea localitatii Malu Mare si 1 foraj 
cu adancimea de 50 m pentru alimentarea localitatii Preajba. 

Statii de pompare 
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Sistemul de alimentare cu apa este prevazut cu 3 grupuri de pompare, amplasate in localitatea Malu 
Mare si 3 grupuri de pompare, amplasate in Preajba, in incinta gospodariei de apa. Grupurile au 
urmatoarele caracteristici: Qtotal = 4 l/s, H = 3,5 bar (atm), P = 5 kW fiecare. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare include o statie de clorinare, cu clor gazos din anul 2009, amplasata in incinta 
gospodariei din localitatea Malu Mare, in prezent nemaifiind in functiune. Capacitatea statiei este de 
60 mc/h. 

Aductiune 

Conducta de aductiune ce alimenteaza sistemul Malu Mare, de la aductiunea Gioroc – Marica – Facai, 
are lungimea de L = 813 m, PEID, De 160 mm, pana in Malu Mare, si L = 989 m, PEID De 160 mm 
pana in Preajba. 

Rezervoare 

Apa este inmagazinata in cele doua gospodarii de apa cu o capacitate totala de 320 mc, situate in 
Malu Mare si Preajba, astfel: 

 satul Malu Mare: 3 rezervoare semiîngropate cu capacitatea 3 x 60 mc si 1 rezervor 
suprateran cu capacitate 1 x 20 mc; amplasate in in incinta gospodariei de apa, puse in 
functiune anul 2010; 

 satul Preajba: 2 rezervoare îngropate cu capacitatea 2 x 60 mc, amplasate in in incinta 
gospodariei de apa, puse in functiune anul 2010. 

Retea de distributie 

Lungime totala a retelei de distributie a apei este de 47,394 km executata in doua etape. In prima 
etapa, in anul 2014 a fost data in folosinta o lungime de 31,221 km, din care 20,716 km in Malul 
Mare si 10,505 km in Preajba. In anul 2016 reteaua de distributie a fost extinsa cu 16,173 km prin 
POS Mediu (in cadrul contractului de lucrari ‚‚CL 19- Extindere sisteme cu apa in Malu Mare, aductiune 
Craiova - Podari si Craiova – Breasta”). 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 1.306 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari: 

- DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

Doar o parte din locuitorii localitatii sunt conectati la reteaua de distributie. 

2.9.1.1.11.4 Sistem de alimentare cu apa Breasta 

Comuna cuprinde satele Breasta, Cotu, Crovna, Faget, Obedin, Rosieni, Valea Lungului. Comuna 
face parte din Zona Metropolitana Craiova. Sistemul de alimentare cu apa existent deserveste 
localitatile Breasta si Rosieni din anul 2002. 

Captarea apei 

Comuna Breasta dispune de sursa subterana constituita din 3 foraje de adancime, din care 2 echipate 
cu pompe avand caracteristicile Qex = 2,78 l/s, P = 5,5 kW, H = 84 m si unul neechipat. Debitul de 
apa este insuficient pentru necesarul comunei, iar calitatea apei este neconforma. 

Prin POS Mediu 2007-2013 in cadrul contractului CL 18 - ”Extindere sisteme alimentare cu apa Malu 
Mare, aductiune Craiova-Podari si Craiova-Breasta'' s-a realizat conducta de aductiune Craiova – 
Breasta care asigura alimentarea cu apa a intregii comune Breasta din reteaua de distributie a 
municipiului Craiova. 

Statii de pompare 

Statia de pompare amplasata in gospodaria de apa Breasta are (1+1) pompe si urmatoarele 
caracteristici: Q = 0,28 l/s, H = 20 m, P = 0,5 kW. 
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Statii de tratare 

Comuna Breasta include o statie de tartare cu capacitatea de 6,12 l/s, pusa in functiune in anul 2002, 
amplasata in incinta gospodariei Breasta si are in componenta urmatoarele obiecte tehnologice:  

 deferizare-demanganizare – printr-un proces de oxidare in 2 recipiente inchise cu aer 
comprimat si tratare cu o solutie de permanganat de potasiu; 

 dupa tratare apa este trecuta prin 4 filtre sub presiune, filtrarea fiind realizata prin 34 cm 
antracit granulat, 55 cm de nisip de cuart si 10 cm bazalt; 

 Statia de clorinare a apei cu clor gazos – proces ce se realizeaza prin injectarea solutiei de 
clor pe conducta care transporta apa catre rezervorul de inmagazinare, rezervor realizat prin 
panouri metalice. 

Aditional, in incinta statiei se mai regasesc un rezervor cu V = 350 m3 si o statie de pompare cu (1+1) 
pompe cu Q = 4,5 l/s, H = 35 mCA, P = 5,5 kW. 

Deoarece fluxul tehnologic nu asigura o apa de calitate conforma cu Directiva 98/83/CCE pentru apa 
potabila si Legea privind calitatea apei potabile 458/2002, modificata si completata prin Legea 
nr.311/2004 din Romania, statia de tratare este in conservare. Mai mult, nu mai este necesara 
tratarea apei, sursa sistemului nemaifiind cele doua foraje dupa finalizarea aductiunii Craiova -
Breasta. 

Aductiune 

In prezent, alimentarea cu apa a comunei Breasta se face printr-un racord la reteaua de distributie a 
municipiului Craiova. Conducta de aductiune Craiova - Breasta este realizata din PEID, PN 10, De 200 
mm, L = 2,229 km.  

Rezervoare 

In incinta gospodariei de apa exista un rezervor cu o capacitate de V = 350 mc, suprateran. 

Retea de distributie 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei din comuna Breasta este de L = 8.281 m, cu De 63-
160 mm, realizata din conducte PEID PN6. Pe reteaua de distributie a apei sunt realizate un numar 
de 561 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari in cadrul contractelor: 

- DJ-CL-07 Extinderi reţele apă şi canalizare comuna Breasta, extindere reţele de canalizare în 
comuna Bucovăţ: 

 Extindere reţea de distribuție a apei (lungime 9.141 m). 

- DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

- Sistemul de alimentare existent are costuri de exploatare si intretinere ridicate; 

- Parte din retelele de distributie din localitatea Breasta sunt subdimensionate; 

- Una din problemele stringente este existenta bransamentelor pe domeniul privatin 
Breasta; Operatorul nu are acces la acestea pentru verificari, citiri si, totodata, au fost 
constatate furturi insemnate de apa din retea; 

- Rezervorul existent necesita urgent lucrari de reparatii; 

- Localitatile Cotu si Crovna nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.11.5 Sistem de alimentare cu apa Pielesti 

Comuna Pielesti este formata din satele Pieleşti, Cîmpeni si Linga. Sistemul de alimentare cu apa 
existent deserveste doar localitatea Pielesti. 
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Captarea apei 

Sursa sistemului este constituita din 2 fronturi de captare subterana GA1 si GA2.  

Frontul de captare GA1 alcatuit din trei puturi forate, avand caracteristicile: Q1expl= 1,5 l/s, H1= 150 
m; Q2expl = 1,8 l/s, H2 = 150 m; Q3expl = 1,5 l/s, H3 = 150 m. Forajele sunt echipate cu cate o pompa 
submersibila avand fiecare: Q = 1,0 l/s, H = 120 mCA, P = 3,5 kW. 

Frontul de captare GA2 alcatuit din trei puturi forate, avand caracteristicile: Q1 = 2,5 l/s, Dn 200 
mm, H1 = 150 m; Q2 = 2,5 l/s, Dn 200 mm, H2 = 145 m; Q3 = 2,5 l/s, Dn 160-180 mm, H3 = 180 
m. Forajele sunt echipate cu cate o pompa submersibila avand fiecare: Q = 1,0 l/s, H = 120 mCA, 
P = 3,5 kW. 

Capacitatea sursei nu asigura necesarul de apa, in lunile de vara, din cauza debitelor reduse in 
subteran, frontul de captare este insuficient.  

Statii de pompare 

Statia de pompare existenta la gospodaria de apa in GA2 este formata dintr-un grup de pompare 
alcatuit din (2+1) pompe, avand Q = 84,5 mc/h, H = 60 mCA, P = 5,5 kW. 

Statii de tratare 

In gospodariile de apa exista instalatii de tratare a apei, avand urmatoarele componente: 

GA1 - instalatie de clorinare prevazuta cu butelii de clor si 1 instalatie de dezinfectie microbiologica a 
apei cu tratare cu ultraviolete; 

GA2 - instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu, un bazin de reactie suprateran, V = 5 mc si o 
instalatie de filtrare cu pat de carbune activ. 

Aductiune 

Lungimea conductelor de aductiune de la forajele existente la gospodariile de apa sunt: pentru GA1, 
PEID, De 63 mm si L = 250 m; pentru GA2, PEID, De 63-75 mm si L = 225 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor suprateran realizat din otel galvanizat cu membrana, V= 
150 mc, amplasat in incinta GA1. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a fost construita in marea ei majoritate in anul 2010, cu extinderi ulterioare 
realizate in zona de sud-est. Se compune din conducte PEID, PN 6, in lungime totala de 19,33 km, in 
gama de diametre de 63 – 160 mm.  

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 879 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Pielesti va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

- In localitatea Pielesti exista partial retea de distributie; 
- Localitatea Campeni nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.11.6 Sistem de alimentare cu apa Ghercesti 

Comuna Gherceşti este compusă din cinci sate şi anume: Ghercești, Girleşti, Ungureni, Ungurenii Mici 
şi Luncşoru. 

Sistemul de alimentare cu apa existent ce deserveste localitatile Ghercesti si Garlesti este in functiune 
din anul 2009. 

Captarea apei 

Sursa sistemului de alimentare cu apa a comunei Ghercesti, este constituita din 2 foraje 
hidrogeologice, avand: F1: Q = 2,9 l/s, H = 150 m, respectiv F2: Q = 2,0 l/s, H=150 m. Fiecare foraj 
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este echipat cu cate 1 pompa, cu urmatoarele caracteristici: Q = 11 mc/h, Hp = 98-47 m si P = 4 
kW. 

Statii de pompare 

Statia de pompare amplasata la gospodaria de apa este echipata cu (2+1) pompe avand 
caracteristicile Q = 28 mc/h si H = 40 m. 

Statii de tratare 

In gospodaria de apa exista o statie de clorinare de capacitate 18 - 36 mc/h, echipata cu: un aparat 
de clorinare, 1 electropompa centrifuga, 2 recipiente verticale tip butelie cu capacitatea de 50 kg clor, 
recipient de neutralizare. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraje sunt de PEID, cu De 90-125 mm, PN 6 bar si L = 270 m. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei de apa exista doua rezervoare cilindrice orizontale din PAFSIN, montate 
semiingropat, avand fiecare 100 mc capacitate.  

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a fost construita in anul 2009 si se compune din conducte PEID, PN 6, in 
lungime totala de 14,2 km, in gama de diametre 63 – 180 mm, pe care s-au montat 63 de cismele 
stradale si 5 hidranti de incendiu. 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 446 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-04 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Gherceşti şi reţea de canalizare în 
comuna Mischii: 

 Extindere reţea de distribuţie a apei (lungime 920 m), incluzând 2 cămine de vane, 13 
hidranţi de incendiu; 

 DJ-CL-05 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Craiova, 
Gherceşti, Mischii: 

 Reabilitare gospodărie de apă existentă Gârleşti (Craiova); 

 Conductă de transport apă (lungime 8.455 m) de la gospodăria de apă existentă Gârleşti 
(Craiova) până la gospodăria de apă existentă în Gherceşti; 

 Extindere gospodărie de apă din Gherceşti. 

Deficiente 

Localitatile Luncusoru si Ungureni nu au infrastructura de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.11.7 Sistem de alimentare cu apa Mischii 

Comuna Mischii are in componenta localitatile Mischii, Mlecanesti, Urechesti, Motoci, Gogosesti si 
Calinesti. Sistemul de alimentare cu apa al comunei Mischii este dezvoltat pentru satele componente 
Mischii, Mlecanesti, Urechesti si Motoci.  

Captarea apei 

Alimentarea cu apa se realizeaza din sursa subterana constituita din 5 foraje, avand: Q = 1,5 ÷ 3,0 
l/s, H = 40 ÷ 130 m. Fiecare foraj este echipat cu cate 1 pompa submersibila, cu urmatoarele 
caracteristici: F1: Q =1,5 l/s, F2 - F5: Q = 2,8 l/s. 

Statii de pompare 

Exista o statie de pompare cu hidrofor pe reteaua de distributie a apei din satul Motoci, echipata cu 
3 pompe verticale tip CALPEDA. 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

44 

Statii de tratare 

In incinta gospodariei existente de apa este amplasata o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu. 

Aductiune 

Conducta de aductiune a apei de la sursa la gosodaria de apa este realizata din conducte PE -100 cu 
De 90 - 160 mm si L = 1.642 m. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei de apa exista 2 rezervoare din beton armat, semiingropate cu V = 100 mc 
fiecare.  

Retea de distributie 

Reteaua de distributie se alimenteaza gravitational de la gospodaria de apa si cu ridicarea presiunii 
pentru reteaua din satul Motoci prin intermediul unei statii de hidrofor amplasata pe retea.  

Realizata din conducte PEID cu lungimea de L = 19.623 m, in gama de diametre de De 63-180 mm, 
pe care s-au montat 63 de cismele stradale si 5 hidranti de incendiu. 

Pe reteaua de distributie a apei a fost prevazut un numar de 635 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari, conform DJ-CL-05 Extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Craiova, Gherceşti, Mischii: 

 Extindere gospodărie de apă existentă Şimnic Superior (Craiova) - 2 grupuri de pompare 
amplasate în staţia de pompare nouă; 

 Conductă de aducţiune (lungime 8.150 m) de la gospodăria de apă existentă Şimnic 
Superior (Craiova) până la gospodăria de apă existentă în Mischii; 

 Staţie de repompare pe traseul aducţiunii de la gospodăria Şimnic Superior până la 
gospodăria de apă Mischii; 

 Extindere gospodărie de apă existentă Mischii. 

Deficiente 

- Localitatile Mischii, Mlecanesti, Motoci si Urechesti dispun partial de retea de distributie. 

- Localitatea Calinesti nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.11.8 Sistem de alimentare cu apa Podari 

UAT Podari este format din localitatile componente Podari, Balta Verde, Braniste, Gura Vaii si Livezi. 
UAT-ul dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, apa fiind distribuita prin cismele. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa a fost constituita din trei foraje cu adancimea de 120 - 127 m, echipate 
cu pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q = 16 mc/h, H = 90 mCA şi P = 7,5 kW. 
Ulterior, sursa a fost scoasa din uz. 

In prezent, sursa de alimentare o constituie reteaua de distributie a municipiului Craiova, printr-un 
bransament Dn 100 mm. 

Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa dispune de o statie de pompare cu debitul de 80 mc/h. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa Podari dispune o statie de tratare (preclorinare, oxidare, filtre cu nisip 
cuartos, filtre cu carbune activ si clorinare finala) – scoasa din functiune. 

Aductiune 
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Aducţiunea de la foraje este constituită din conducte PEID, De 125 mm şi lungime totală de 320 m. 

Prin POS Mediu s-a propus realizarea unei conducte de aductiune Craiova-Podari, cu conexiunea din 
Str Noua cu DN56 intr-un camin de racord, din zona Romanescu. Capatul de aductiune este pana in 
comuna Podari la intersectia strazii Belcineanca cu DN56 si este din PEID PN 10, cu lungimea de 
3.700 m. 

Lucrarile de executie nu au fost finalizate deoarece au fost stopate de CNAIR. In vederea raportarii 
proiectului ca fiind functional, S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., a executat restul de aductiune 
Craiova-Podari, pentru conformare, din fonduri proprii. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare dispune de rezervor de inmagazinare metalic, suprateran cu volumul de 240 
mc.  

Retea de distributie 

Lungimea reţelei de distribuţie este 17.354 m, fiind realizată din conductă PEID, PN6, cu diametre 
diferite intre 63 – 160 mm. 

Apa este distribuită la consumatori prin intermediul unei reţele de distribuţie cu cişmele stradale şi 
cişmele în curţi. Există 37 de cişmele stradale. Pe reţeaua de distribuţie există şi 24 hidranţi de 
incendiu.  

Deficiente 

- Localitatile Podari, Balta Verde si Braniste au partial retea de distributie; 
- Localitatea Gura Vaii nu dispune de infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

2.9.1.1.11.9 Sistem de alimentare cu apa Bucovat 

Comuna Bucovat are in componenta localitatile Bucovat, Leamna de Jos, Leamna de Sus, 
Sarbatoarea, Carligei si Palilula. Comuna Bucovat dispune de doua sisteme centralizate de 
alimentare cu apa: unul care deserveste localitatile Bucovat, Palilula si Carligei si altul care 
deserveste localitatile Sarbatoarea, Leamna de Sus si Leamna de Jos.  

Sistemul de alimentare cu apa al localitatilor Bucovat, Palilula si Carligei 

Captarea apei 

Sursa sistemului o reprezinta trei foraje de mare adancime repartizate astfel:  

 2 foraje in satul Palilula: F1 cu H = 150 m, Qexpl =2,0 l/s, echipat cu pompa submersibila, Q 
= 3,8 mc/h, H = 140 m, P = 5 kW; F2 cu H = 125 m, Qexpl =2,9 l/s, echipat cu pompa 
submersibila, Q = 3,6 mc/h, H = 140 m, P = 5 kW; 

 1 foraj in satul Cirligei: F3 cu H = 171 m, Qexpl = 1,6 l/s, echipat cu pompa submersibila, Q 
= 3,8 mc/h, H = 140 m, P = 10 kW. 

Statii de pompare 

In localitatile Bucovat si Palilula apa este distribuita gravitational, iar in localitatea Carligei apa 
ajunge prin pompare, statia de pompare tip booster este amplasata in incinta gospodariei de apa si 
are: (2+1) pompe, Q = 50-300 l/min; H = 12 mCA; P = 4 kW. 

Statii de tratare 

In localitatea Palilula, la gospodaria de apa exista o instalatie de clorinare cu clor lichid. Gospodaria 
de apa din localitatea Cirligei nu are instalatie de tratare. 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la foraje la gospodariile de apa insumeaza lungimea de 628 m, din 
conducte PEID, PE 100, PN 16, De 75 mm.  

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare, avand capacitatea totala de 230 mc: 
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 1 rezervor suprateran in incinta gospodariei de apa Palilula cu o capacitate de stocare de 150 
mc; 

 1 rezervor suprateran in incinta gospodariei de apa Cirligei cu o capacitate de stocare de 80 
mc.  

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei cu lungimea totala de 12,543 km din PEID De 75-125 mm a fost pusa 
in functiune in anul 2009, repartizata pe localitati astfel: Bucovat si Palilula L=11,218 km, iar Carligei 
L=1,325 km. 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 486 bransamente.  

Sistem de alimentare cu apa al localitatilor Sarbatoarea, Leamna de Sus si Leamna de Jos 

Sistemul de alimentare cu apa al localitatilor Sarbatoarea, Leamna de Sus si Leamna de Jos este in 
functiune din anul 2009. 

Captarea apei 

Sursa sistemului o reprezinta trei foraje de mare adancime in localitatea Sarbatoarea cu urmatoarele 
caracteristici:  

 F1 cu H = 160 m, Qexpl = 1,5 l/s, echipat cu pompa submersibila, Q = 3,8 mc/h, H = 140 m, 
P = 5 kW; 

 F2 cu H = 180 m, Qexpl = 2,22 l/s, echipat cu pompa submersibila, Q = 3,8 mc/h, H = 140 
m, P = 5 kW; 

 F4 cu H = 136 m, Qexpl = 2,22 l/s, echipat cu pompa submersibila, Q = 11 mc/h, H = 140 m, 
P = 10 kW. 

Statii de pompare 

In localitatile Leamna de Sus si Leamna de Jos apa este distribuita gravitational; in incinta 
gospodariei de apa este amplasata o statie de pompare tip booster care pompeaza apa in reteaua 
de distributie a localitati Sarbatoarea, cu urmatoarele caracteristici: (1+1) pompe, Q = 50-300 
l/min; H = 12 mCA; P = 4 kW. 

Statii de tratare 

In localitatea Sarbatoarea, la gospodaria de apa exista o instalatie de clorinare cu hipoclorit. 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la foraje la gospodaria de apa insumeaza lungimea de 222 m si sunt din 
conducte PEID, PN 6, De 75-110 mm.  

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare supraterane amplasate in gospodaria de apa 
Sarbatoarea, avand capacitatea totala de 245 mc.  

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei cu lungimea totala de 18,2 km din PEID De 75-125 mm a fost pusa in 
functiune in anul 2009. Reteaua este repartizata pe localitati astfel: Sarbatoarea - 7,3 km, Leamna 
de Sus - 6,9 km si Leamna de Jos – 4,0 km. 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate un numar de 439 bransamente.  

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Bucovat va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

Conducta de aductiune catre GA este veche si prezinta avarii majore. 

2.9.1.1.11.10 Sistem de alimentare cu apa Teasc 
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UAT Teasc este format din localitatile componente Teasc si Secui. UAT Teasc dispune de doua 
sisteme centralizate de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Alimentarea cu apa a comunei Teasc se realizeaza din doua surse, astfel: 

• satul Teasc este alimentat din doua foraje, executate prin foraj hidraulic cu circulatie inversa, 
realizate in anul 2005, astfel: F1: Q = 4,0 l/s, H=50 m si F2: Q = 3,66 l/s, H = 50 m.  

• satul Secui este conectat la gospodaria de apa Secui (proprietate a Companiei de Apa 
Oltenia). Aceasta gospodarie de apa are ca sursa de apa frontul de captare Marica descris 
anterior. 

Statii de pompare 

Satul Teasc dispune de o statie de pompare cu doua pompe booster cu turatie variabila cu 
capacitatea de Q = 5,11 l/s fiecare si o pompa de incendiu Q = 5 l/s. 

Satul Secui dispune de o statie de pompare tip hidrofor. 

Statii de tratare 

Localitatea Teasc dispune o statie de clorinare cu clor gazos. 

Aductiune 

Nu este cazul. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa al comunei Teasc contine 3 rezervoare de inmagazinare, dispuse 
astfel: 

 satul Teasc dispune de un rezervor din polstif cu volumul de 350 mc; 

 satul Secui dispune de doua rezervoare din polstif cu capacitatea de 100 mc, fiecare. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei pentru satul Teasc are o lungime de 10,7 km. 

Reteaua de distributie pentru satul Secui are o lungime de 9,5 km 

Pe reteaua de distributie sunt executate 544 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Teasc va fi racordat la 
aductiune 

Deficiente 

Localitatile Teasc si Secui sunt acoperite patial de retea de distributie. 

2.9.1.1.11.11 Sistem de alimentare cu apa Bratovoesti 

UAT Bratovoesti este format din localitatile componente Bratovoesti, Badosi, Prunet si Georocu Mare. 
Doar localitatea Bratovoesti dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa este constituita din doua foraje F2 (2,5 l/s) si F3 (3,15 l/s) cu capacitatea 
totala de 5,65 l/s. 

Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa Bratovoesti dispune de doua statii de pompare de tip hidrofor. 

Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa Bratovoesti dispune de o statie de clorinare cu clor gazos. 

Aductiune 
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Nu este cazul. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare dispune de un rezervor de inmagazinare cu volumul de 200 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 10,4 km. Pe reteaua de distributie sunt 
executate 31 bransamente. 

*Dupa finalizarea lucrarilor la aductiunea Isvarna – Craiova fir II, UAT Bratovoesti va fi racordat la 
aductiune 

Lucrari in derulare 

 „Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare retea de canalizare in satul Bratovoesti” 

 „Infiintare retele de apa si apa uzata in satele Badosi si Prunet” 

 „Infiintare retele de apa si apa uzata in satul Georocu Mare” 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MAGLAVIT 

Comuna Maglavit are in componenta localitatile Maglavit si Hunia. 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveste din anul 2005 doar satul Maglavit. Localitatea 
Hunia nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa sistemului de alimentare cu apa Maglavit o reprezinta frontul de captare cu 4 foraje cu 
adancimi cuprinse intre 40 – 50 m si debit total de 13,9 l/s, astfel: 

 Forajul F1: Qexpl = 12,96 mc/h, H = 46,0 m, echipat cu o pompa submersibila, avand: Q = 
12,3 mc/h, H = 38,0 mCA, P = 3,0 kW. 

 Forajul F2: Qexpl = 8,46 mc/h, H = 41,0 m, echipat cu o pompa submersibila, avand: Q = 
7,3 mc/h, H = 40,0 mCA, P = 2,2 kW. 

 Forajul F3: Qexpl = 17,28 mc/h, H = 46,0 m, echipat cu o pompa submersibila, avand: Q = 
17,28 mc/h, H = 45,0 mCA, P = 5,5 kW. 

 Forajul F4: Qexpl = 11,52 mc/h, H = 46,0 m, echipat cu o pompa submersibila, avand: Q = 
11,52 mc/h, H = 43,0 mCA, P = 3,0 kW. 

Statii de pompare 

In reteaua de distributie presiunea este asigurata prin intermediul statiei de pompare, amplasata in 
cadrul gospodariei de apa. Aceasta este de tip booster, constituit astfel: (2+1) pompe, cu 
urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 79,2 mc/h (22 l/s), H = 20,0 mCA, P = 2 x 4,0 kW; 1 pompa 
de incendiu, cu urmatoarele caracteristici: Q = 18 mc/h (5 l/s), H = 20,0 mCA, P = 2,2 kW. 

Statii de tratare 

In incinta gospodariei de apa este amplasata statia de clorinare cu hipoclorit de sodiu, pentru un 
debit de tranzit de 14,4 l/s. Statia de clorinare, tip container, are doua compartimente: intr-unul se 
afla buteliile de clor si aparatul de dozare, iar in celalalt se afla pompa pentru ejectorul de clor, 
instalatia de contorizare si instalatiile anexe. 

Solutia de clor este injectata pe conducta ce transporta apa de la cele patru foraje catre rezervorul 
de inmagazinare, amestecul clorului cu apa si timpul de contact realizandu-se in rezervor. 

Aductiune 
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Aductiunea de la cele 4 foraje hidrogeologice la gospodaria de apa este realizata din tuburi de PEID, 
De 110-160 mm, PN6, avand lungimea totala de 1.491 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza printr-un rezervor suprateran, metalic, cu capacitatea de 750 mc.  

Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Maglavit este din conducte PEID, cu o lungime totala de 19,870 

km si diametre cuprinse intre 63 si 250 mm. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 sunt propuse urmatoarele lucrari: 

 conform DJ-CL-11 Extinderea sistemelor de apă și apă uzată in municipiul Calafat, sate 
Basarabi şi Golenți, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia: 

 Extindere reţea de distribuție a apei în localitatea Hunia (lungime 12.216 m), incluzând 
1.049 branşamente, 23 cămine de vane, 3 vane de linie îngropate, 115 hidranţi de 
incendiu supraterani. 

 Conform DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, 
Bălăşan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-
Dunăre: 

 Puţ de captare nou, complet echipat cu pompă submersibilă; 

 Instalaţie nouă de clorinare în gospodăria de apă existentă; 

 Staţie de pompare nouă în gospodăria de apă existentă. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.3 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CALAFAT 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Calafat asigura in prezent alimentarea cu apa a urmatoarelor 

sisteme: Calafat, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi si Poiana Mare-Piscu Vechi. 

Tabel 2-51 - Sistem de alimentare cu apa Calafat 

Sistem 
zonal de 

alimentare 
cu apa 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban / 
Rural 

UAT 

CALAFAT 

Calafat 

Calafat Urban Calafat 

Basarabi Rural Calafat 

Golenti Rural Calafat 

Ciupercenii Vechi Ciupercenii Vechi  Rural Calafat 

Ciupercenii Noi 
Ciupercenii Noi Rural Ciupercenii Noi 

Smardan Rural Ciupercenii Noi 

Poiana Mare - Piscu 
Vechi   

Poiana Mare Rural Poiana Mare 

Tunarii Vechi Rural Poiana Mare 

Tunarii Noi Rural Poiana Mare 

Piscu Vechi Rural Piscu Vechi 
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2.9.1.3.1 Sistem de alimentare cu apa Calafat 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa potabila pentru municipiul Calafat este asigurata din fluviul Dunarea 
dintr-o captare amplasata la cca. 2 km amonte de Calafat, realizata in anul 1982. Apa este captata 
prin 3 criburi din beton armat, amplasate in albie.  

Fiecare crib este un ansamblu format dintr-o palnie din beton armat, care la partea superioara are 
un gratar metalic pentru a impiedica patrunderea obiectelor cu dimensiuni mari, iar la partea 
inferioara este racordat la o conducta metalica prin care se transporta apa intr-un cheson amplasat 
imediat langa mal, pe faleza. Gratarul metalic are diametrul D = 2,0 m, iar conducta metalica are 
diametrul Dn 800 mm.  

Conductele metalice de la criburi sunt pozate in transee, excavate sub fundul albiei, acoperite cu 
material marunt si protejate cu blocuri din piatra sparta cu greutatea de 50-100 kg, pozate manual 
sub apa. 

Captarea cu criburi Calafat a fost reabilitata din Fondul de coeziune prin POS Mediu 2007-2013, in 
cadrul contractului de lucrari ‚‚CL 3 - Reabilitarea captarii si statiei de tratare Calafat, conducta de 
aductiune Calafat-Poiana Mare, modernizarea SE Calafat.’’  

Apa bruta de la criburi ajunge intr-o statie de pompare semi-ingropata, cu motoarele amplasate in 
camera subterana, iar restul facilitatilor si echipamentul electric deasupra in camera supraterana. 

Statie de pompare 

In sistemul de alimentare cu apa potabila exista mai multe trepte de pompare: 

Treapta I de pompare, se afla in zona de captare. Statia de pompare este compusa din: 2 pompe, 
avand caracteristicile: P = 160 kW, H = 40 mCA, Q = 1.080 m³/h; 1 pompa Cerna 650; instalatie 
cu vid pentru amorsarea pompelor alcatuita din 2 pompe de vid, Q = 800 mc/h, P = 30 kW si cazan 
de vid cu V = 5 mc; 2 pompe de epuisment. 

Pentru asigurarea presiunii in reteaua de alimentare cu apa a municipiului Calafat, in statia de 
pompare amplasata in aceeasi incinta cu statia de tratare exista mai multe grupuri de pompare, 
pentru diverse zone ale orasului. Treapta II de pompare, din incinta statiei de tratare Calafat are in 
componenta: 

 2 pompe pentru spalarea filtrelor; 

 2 pompe pentru transportul apei tratate din rezervorul de 400 mc in rezervorul de 5.000 
mc; 

 2 pompe pentru transportul apei industriale la fabrica de zahar; 

 2 pompe pentru pomparea apei potabile in zona industriala; 

 2 pompe pentru pomparea apei potabile in reteaua de distributie a orasului, avand Q = 
320 mc/h si H = 52 m; 

 2 pompe pentru pomparea apei potabile in reteaua de distributie a orasului, avand Q = 
350 mc/h si H = 45 m; 

 1 pompa pentru pomparea apei potabile in reteaua de distributie a orasului, avand Q = 
125 mc/h si H = 45 m; 

 2 compresoare pentru asigurarea aerului comprimat necesar vanelor pneumatice. 

De asemenea, in incinta statiei de tratare este prevazuta o statie de pompare de transfer pentru 
localitatile alimentate din statia de tratare Calafat: Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Piscul 
Vechi si Ghidici, Smardan, Pisculet, Tunarii Noi. Grupul de pompare este format din (2+1) pompe cu 
turatie variabila si are caracteristicile: Qtot = 88 l/s, H = 79 m, P = 125 kW. 

Aductiune 
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Conducta de apa bruta, de la captare la statia de tratare a municipiului Calafat are o lungime de 965 
m, cu Dn 1000 mm, realizata din otel in anul 1982.  

Conductele de aductiune sunt reprezentate de conductele de legatura intre statia de pompare SP  
Calafat si rezervoarele de inmagazinare din Ciupercenii Vechi si respectiv Poiana Mare alimentate 
din sursa PEID, PN 10, dupa cum urmeaza: 

 De la statia de pompare din Calafat pana la punctul de racord al localitatilor Ciupercenii Noi 
si Smirdan, De 315 mm, L = 7.950 m (dimensionata pentru localitatile Ciupercenii Vechi, 
Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Piscul Vechi si Ghidici, Smardan, Pisculet, Tunarii 
Noi); 

 Pe traseul conductei de aductiune De 315 mm, este prevazut un racord pentru localitatea 
Ciupercenii Vechi, la distanta L = 2,732 m fata de statia de pompare din Calafat. Din acest 
racord aductiunea catre rezervorul de inmagazinare al gospodariei de apa (proiectata) 
Ciupercenii Vechi va fi in lungime de 8,355 m, cu diametrul De 125 mm. 

 De la punctul de racord al localitatilor Ciupercenii Noi si Smirdan, pana la rezervoarele de 
inmagazinare din Poiana Mare, De 280 mm, L = 9.055 m, conducta este dimensionata pentru 
debitul necesar la sursa aferent localitatilor Poiana Mare, Tunarii Vechi, Piscul Vechi si 
Ghidici, Pisculet, Tunarii Noi. 

Statie de tratare 

Statia de tratare Calafat trateaza apa bruta prelevata de la captarea existenta din fluviul Dunarea, 
situata la 1,2 km amonte de Calafat. A fost realizata in perioada 1978-1981 si a fost dimensionata 
pentru un debit de Q = 300 l/s. 

Ulterior, statia de tratare a fost reabilitata din Fondul de coeziune prin POS Mediu 2007-2013, in 
cadrul contractului de lucrari ‚‚CL 3 - Reabilitarea captarii si statiei de tratare Calafat, conducta de 
aductiune Calafat-Poiana Mare, modernizarea SE Calafat.’’ 

Schema tehnologica a statiei de tratare include urmatoarele obiecte: bazin pentru tratarea apei brute 
cu PAX (V = 50 mc), camera de distributie, 2 decantoare suspensionale circulare, camin de namol 
cu 2 compartimente, statie de filtre pe nisip cu 6 cuve, rezervor tampon (V = 400 mc) in care se 
relizeaza clorinarea apei cu clor gazos, statie de reactiv. 

Statie de pompare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor amplasat in incinta statiei de tratare Calafat, V = 
5.000 mc. Rezervorul este circular, din beton, semiingropat. Acest rezervor este unica posibilitate 
de stocare a volumului necesar pentru asigurarea consumului de apa din orasul Calafat. 

De aici apa este pompata catre consumatori. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a municipiului Calafat, are o lungime totala de 74,57 km, alcatuita din 
conducte realizate din materiale diferite: fonta gri, azbociment, OL, PREMO si PEID. Pe reteaua de 
distributie s-au executat 6260 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari: 

 DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, 
Poiana Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-Dunăre: 

 Staţie plutitoare de captare apă din Dunăre; 

 Conductă de aducţiune de la staţia plutitoare nouă (lungime 965 m); 

 Reabilitare rezervor (5000 mc) în gospodărie de apă existentă;  

 Rezervor nou (5000 mc) în gospodărie de apă existentă; 

 Staţie nouă de pompare apă. 
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 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

In localitatea Calafat exista au fost identificate in continuare o serie de probleme care necesita lucrari 
pentru solutionare: 

- Conductele de la criburi, precum si conducta de aductiune de la ST la pod Calafat Vidin 
au durata de viata depasita si necesita lucrari continue de reparatii si intretinere; 

- Parte din retelele de distributie sunt din materiale precum azbo, fonta, OL si au o 
vechime mare; de aceea pe acestea se produc avarii si pierderi insemnate; 

- Localitatea Ciupercenii Vechi (care apartine de UAT Calafat) dispune partial de retele de 
alimentare cu apa. 

 

2.9.1.3.2 Sistem de alimentare cu apa Poiana Mare – Piscu Vechi 

Sistemul Poiana Mare - Piscu Vechi cuprinde localitatile Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi, Piscu 
Vechi. Localitatea Piscu Vechi nu dispune de retea distributie a apei. Localitatile componente Tunarii 
Vechi si Tunarii Noi nu detin retele de distributie. 

In localitatea Poiana Mare sistemul de alimentare cu apa a fost realizat partial in cadrul programului 
POS Mediu 2007-2013, astfel: 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului o reprezinta conducta de aductiune de la statia de tratare Calafat. 
Conducta de aductiune este reprezentata de conducta de legatura intre statia de pompare amplasata 
in incinta statiei de tratare Calafat si rezervorul de inmagazinare din Poiana Mare, realizata din PEID, 
PN 10. 

Statie de pompare 

Statia de pompare tip Booster amplasata in gospodaria de apa Poiana Mare, (3+1) pompe, Q = 69,9 
l/s, H = 35 m, P=33 kW a fost realizata in cadrul CL7 – “Retele noi de apa si canalizare menajera in 
Poiana Mare”. 

Statie de tratare 

Statia de clorinare este amplasata in incinta gospodariei de apa Poiana Mare, dimensionata pentru 
debitul de apa de 44,29 l/s necesar pentru localitatile Poiana Mare, Tunarii Vechi si Tunarii Noi.  

Aductiune 

Prin POS Mediu 2007 – 2013, in cadrul contractului ‘’CL 3 - Reabilitarea captarii si ST Calafat, 
conducta de aductiune Calafat-Poiana Mare, modernizarea SE Calafat’’ s-a realizat o conducta noua 
de aductiune de la statia de tratare Calafat la GA Poiana Mare cu o lungime de 17.005 km, PEID, Dn 
280-315 mm. 

In cadrul contractului de lucrari CL 3 – “Reabilitarea captarii si ST Calafat, conducta de aductiune 
Calafat-Poiana Mare, modernizarea SE Calafat‘‘ s-a realizat conducta de aductiune de la Calafat la 
Poaina Mare, cu diametrul De 315 mm si lungimea de 7.927 m, iar de la punctul de racord al 
localitatilor Ciupercenii Noi si Smirdan pana in rezervoarele de inmagazinare din Poiana Mare, are 
diametrul De 280 mm si lungimea 9.078 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare amplasate in gospodaria de apa Poiana Mare, avand 
capacitatea totala de 1.200 mc. 

Retea de distributie 

In cadrul contractului de lucrari CL7 – “Retele noi de apa si canalizare menajera in Poiana Mare ‘‘ s-
a realizat reteaua de distributie, avand L = 40,18 km, De 90-160 si 2.412 bransamente. 

Lucrari in derulare 
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Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, 
Poiana Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-Dunăre: 
POIANA MARE 

 Staţie nouă de pompare apa în Tunarii Noi; 

 Staţie nouă de pompare în gospodăria de apă existentă Poiana Mare. 

PISCU VECHI 

 Aducţiune nouă Poiana Mare – Piscu Vechi (lungime 6.986 m); 

 Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă în Piscu Vechi (2 x 350 mc); 

 Staţie nouă de pompare apă în gospodăria de apă Piscu Vechi (2+1) şi o pompă de 
incendiu; 

 Staţie nouă de clorinare în Piscu Vechi. 

 DJ-CL-13 Extindere reţele de apă şi canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi: 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Poiana Mare (lungime 15.611 m); 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Tunarii Vechi (lungime 7.172 m); 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Tunarii Noi (lungime 7.328 m); 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Piscu Vechi (lungime 17.899 m); 

 Extindere reţele de canalizare in Poiana Mare (lungime 14.447 m); 

 Construcţie 3 staţii de pompare apă uzată noi în Poiana Mare; 

 Extindere reţele de canalizare în Tunarii Vechi (lungime 6.498 m); 

 Construcţie 1 staţie de pompare apă uzată nouă în Tunarii Vechi; 

 Extindere reţele de canalizare în Piscu Vechi (lungime 15.152 m); 

 Construcţie 5 staţii de pompare apă uzată noi în Piscu Vechi. 

Deficiente 

Localitatea Pisculet nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.4 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BAILESTI 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveste localitatea Bailesti. Localitatea Balasan nu 
dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa sistemului de alimentare cu apa Bailesti o reprezinta frontul de captare subterana amplasat 
in partea de nord-est a localitatii, executat etapizat in perioada 1976-1993 si include 20 foraje. 

Dintre acestea, 9 foraje se afla in proprietatea primariei Bailesti, 8 foraje, fiind in exploatare. Cel de 
al 9-lea a inregistrat depasiri ale parametrilor de calitate la Fe si Mn precum si duritate. Cele 8 foraje 
au adancimea intre 38-40 m, cu distanta intre ele de cca 120 m si sunt echipate cu pompe, avand 
caracteristicile: Q = 35 mc/h, H = 40 mCA, P = 11 kW. 

Restul de 11 foraje se gasesc pe teritoriul satului Boureni (care face parte din comuna Afumati). Din 
acestea, 7 nu sunt exploatate din lipsa echipamentelor electrice (pompe si cabluri). 

In cadrul programului POS Mediu 2007-2013 au fost reabilitate 5 foraje cu caracteristicile pompelor 
submersibile aferente puturilor: Q = 10 l/s, H = 30 m, P = 5,5 kW. 

De asemenea, au fost inlocuite 3 foraje cu foraje noi, cu adancimea de 35 m, pe amplasamentul 
celor existente. Caracteristicile pompelor submersibile aferente puturilor sunt: Q = 10 l/s, H = 30 
m, P = 5,5 KW.  
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Statie de pompare 

Statie de pompare este amplasata in gospodaria de apa si este dotata cu un grup de (4+2) pompe, 
cu Q = 250 mc/h, H = 47,5 m. 

Statie de tratare 

Gospodaria de apa este prevazuta cu statie de clorinare, dezinfectia apei facandu-se cu clor gazos. 
Statia de clorinare cuprinde si un laborator. 

Aductiune 

De la frontul puturi apa este pompata la gospodaria de apa printr-o conducta din otel cu diametrul 
Dn 400, cu lungimea de L = 5,0 km. In cadrul programului POS Mediu conducta de aductiune a fost 
reabilitata de la frontul de captare pana la gospodaria de apa. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza prin doua rezervoare cu capacitatea totala de 1.000 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie, cu o lungime totala de 58,65 km, este alcatuita din conducte din OL, AZBO 
si PEID. Pe reteaua de distributie a apei sunt executate 4.617 bransamente. 

Din lungimea totala de 58,65 km, prin POS Mediu, in cadrul contractului de lucrari CL 8 – 
„Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Municipiul Bailesti‘‘, au fost reabilitati 11,241 
km retea distributie si au fost extinsa reteaua de distributie cu 5,914 km. 

Tot prin POS Mediu, in cadrul contractului de lucrari CL 15 – „Proiectare si executie bransamente si 
racorduri in vederea atingeri gradului de conformare pentru localitatile Segarcea, Bailesti, Filiasi si 
Poiana Mare”, au fost realizate 669 bransamente pe reteaua existenta de distributie din Bailesti. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, 
Poiana Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-Dunăre: 

 Aductiune nouă Băileşti – Bălășan (lungime 5.160 m); 

 Rezervor nou in Bălășan (15 mc); 

 Staţie nouă de pompare apă, tip booster, în Bălășan (1+1); 

 Staţie nouă de clorinare în Bălășan. 

 DJ-CL-14 Extindere reţele de apă și canalizare în comuna Cerăt. Rețele apă Bălășan. Reţele 
canalizare Rastu Nou: 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Bălășan (lungime 7.525 m). 

Deficiente 

Desi municipiul Bailesti a beneficiat de mai multe investitii in infrastructura de apa si are in derulare 
lucrarile amintite mai sus, exista o serie de probleme care necesita ramase nesolutionate: 

- Echipamentele si instalatiile frontului de capatare au durata de viata depasita, ceea ce 
duce la randamente scazute si reparatii dese; 

- Parte din retelele de distributie au produc avarii si pierderi importante; 

- Una din problemele stringente este existenta bransamentelor pe domeniul privat; 
Operatorul nu are acces la acestea pentru verificari, citiri si, totodata, au fost constattate 
furturi insemnate de apa din retea. 

 

2.9.1.5 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CERAT 

Comuna Cerat nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 
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Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, 
Poiana Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-Dunăre: 

 8 foraje noi; 

 Conductă nouă de aducţiune de la frontul nou de captare la gospodăria nouă de apă  
(lungime 3.143 m); 

 Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă (1.000 mc); 

 Staţie de pompare nouă apă tratată prevăzută cu un grup de pompare (2+1); 

 Staţie nouă de tratare. 

 DJ-CL-14 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Cerăt. Rețele apă Bălășan. Reţele 
canalizare Rastu Nou: 

 Extindere reţele de distribuţie a apei în Cerăt (lungime 19.344 m). 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.6 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BECHET 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Bechet asigura alimentarea cu apa a urmatoarelor sisteme: 
Bechet, Calarasi, Dabuleni, Ostroveni, Listeava si Sadova. 

Tabel 2-52 - Sistem de alimentare cu apa Bechet 

 

 

 

2.9.1.6.1 Sistem de alimentare cu apa Bechet 

Orasul Bechet detine un sistem centralizat de alimentare cu apa, care cuprinde: captarea apei din 
sursa subterana, dezinfectia, inmagazinarea si pomparea apei catre consumatori printr-o retea de 
distributie ce acopera o mare parte a orasului. Sistemul de alimentare cu apa a fost dezvoltat in 
doua etape, a fost dat in functiune in anul 1976 si modernizat in anul 2005. 

Captarea apei 

Sursa sistemului de alimentare cu apa Bechet este reprezentata de sursa subterana alcatuita dintr-
un front de captare format din 6 foraje de mica adancime, ce au urmatoarele caracteristici:  

 Forajul F1: H =19 m, Q = 3 l/s, echipat cu pompa submersibila, avand caracteristicile: Q = 
2,3 l/s, Hp = 25÷28 mCA, P = 1,1 kW; 

 Forajul F2: H = 30 m, Q = 2 l/s, echipat cu pompa tip LOVARA; 

Sistem zonal 
de alimentare 

cu apa 

Sistem de 
aimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban/ 
Rural 

UAT 

BECHET 

Bechet Bechet Urban Bechet 

Calarasi 
Calarasi Rural Calarasi 

Sarata Rural Calarasi 

Dabuleni Dabuleni Urban Dabuleni 

Ostroveni 
Ostroveni Rural Ostroveni 

Listeava Rural Ostroveni 

Sadova  
Sadova  Rural Sadova  

Piscu Sadovei Rural Sadova  
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 Forajul F3: H = 30 m, Q = 2,5 l/s, echipat cu pompa tip LOVARA; 

 3 foraje F4-F6, de circa 30 m adancime, fiecare cu un debit estimat de 2,3 l/s, echipate cu 
cate o pompa submersibila, avand caracteristicile: Q = 2,3 l/s, Hp = 25÷28 mCA, P = 1,1 
kW.  

Statie de pompare 

Statia de pompare este dotata cu un grup de (2+1) pompe, pentru transportul apei in reteaua de 
distributie, cu urmatoarele caracateristici: Q = 36 mc/h, H = 40 mCA si P = 5,5 kW iar pompa pentru 
stingerea incendiului cu: Q = 70 mc/h, H = 40 Mca, P = 11 kW. In subsolul statiei se gasesc doua 
vase de hidrofor de 4.000 l si 5.000 l. 

Statie de tratare 

Dezinfectia apei se face in cadrul gospodariei de apa, care cuprinde: rezervor de inmagazinare, V = 
200 mc, statia de clorinare a apei, statie de pompare, laboratorul pentru analize fizico-chimice.  

Statia utilizeaza o instalatie de clorinare cu clor gazos cu (1+1) aparate de clorinare cu vacuum. 
Instalatia mai cuprinde: 2 butelii de clor (de 50 kg capacitate), o pompa centrifuga pentru 
alimentarea cu apa a ejectorului, detector pentru pierderile accidentale de clor gazos, panou de 
clorinare pentru Qmax = 1.000 mg/mc si conducte de legatura. 

Aductiune 

Conductele de legatura dintre foraje si gosodaria de apa au o lungime totala 2,32 km, PEID, De 63 
– 160 mm, PN6. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare existente cu o capacitate totala de 350 mc. (V1 
= 200 mc, V2 = 250 mc). 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie are o lungime de 29,11 km si este executata din conducte PEID, cu diametre 
cuprinse intre De 90 si 280 mm. Pe traseul retelei de distributie sunt montate in prezent 18 cismele 
stradale si 17 hidranti si 228 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-09 Staţie captare şi stație de tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare 
Ostroveni, Călăraşi, Bechet: 

 Captare nouă de apă din Dunăre - Bechet. Staţie tratare apă potabilă, conducte de 
aducţiune, rezervor şi staţie de pompare apă tratată noi în Bechet: 

o Staţie plutitoare de captare apă brută din Dunăre; 

o Rezervor nou (400 mc) şi staţie de pompare apă potabilă, amplasate în incinta 
gospodăriei de apă existente GA2; 

o Conductă de transport apă în portul Bechet, din reţeaua de distribuţie a localităţii 
(lungime 2.345 m); 

o Staţie de tratare apă potabilă Bechet (Q = 106,04 l/s); 

o Aducţiune nouă de la captare la staţia de tratare Bechet (lungime 4.300 m);  

o Aductiune noua Statie de Tratare – Punct de intersectie A (lungime 704 m);  

o Aductiune noua Punct de intersectie A – GA1 (lungime 835 m);  

o Aductiune noua Punct de intersectie A – GA2 (lungime 1.520 m);  

o Aductiune noua GA2 Bechet – GA Ostroveni (lungime 5.915m);  

o Aducţiune nouă de la Bechet la Călăraşi (lungime 10.411 m); 
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o Aducţiune nouă de la Călăraşi la Dăbuleni (lungime 2.860 m). 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

2.9.1.6.2 Sistem de alimentare cu apa Calarasi 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveste numai localitatea Calarasi.  

Localitatea Sarata este racordata la sistemul de alimentare al localitatii Calarasi, dar dispune doar 
de o conducta din PEID, De 125 mm pe care este amplasata o cismea, la intrarea in localitate. 

Captarea apei 

Sursa de alimentare cu apa pentru comuna Calarasi este constituita din doua fronturi de captare 
subterana cu un debit de exploatare de 11,9 l/s reprezentate astfel:  

 Frontul 1 este constiuit din 2 foraje, cu urmatoarele caracteristici: H = 80 m, Qexp = 2,4 l/s si H 
= 68 m, Qexp = 2,4 l/s. Forajele sunt echipate cu cate o pompa submersibila cu Q = 2,5 l/s. 

 Frontul 2 este constituit din 2 foraje, fiecare cu un debit de Q = 3,5 l/s si H = 100 m. Forajele 
sunt echipate cu o pompe submersibile cu caracteristicile: Q = 3,5 l/s, H = 31 mCA.  

Prin POS Mediu, s-au construit 2 foraje cu caracteristici: Q = 3,5 l/s, H = 100 mCA. 

Statie de pompare 

Prin POS Mediu, in incinta gospodariei de apa, a fost realizata statia de pompare pentru asigurarea 
presiunii necesare in reteaua de distributie, alcatuita din (2+1) pompe cu urmatoarele caracteristici 
Q = 19,15 l/s, H = 25 mCA si P = 11 kW, respectiv o pompa de incendiu avand debitul de Q=5,0 
l/s. Pentru mentinerea presiunii constante in reteaua de distributie, s-a prevazut un recipient de 
hidrofor cu volumul V = 750 l. 

Statie de tratare 

Statia de clorare existenta prevazuta cu 1+1 aparate de clorare cu clor gazos, cu capacitatea de 
0,02 kgCl2/h. Instalatia mai cuprinde: 2 butelii de clor de 50 kg capacitate, o pompa centrifuga 
pentru alimentarea cu apa a ejectorului, detector pentru pierderile accidentale de clor gazos, panou 
de clorare pentru Qmax = 1.000 mg/mc. Solutia de apa cu clor este injectata in conducta de 
alimentare cu apa a rezervorului. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la fronturile de captare la gospodaria de apa este formata din conducte 
din PEID cu diametre cuprinse intre De 63-110 mm, in lungime totala de 1.547 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza prin doua rezervoare avand capacitatea totala de 700 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei in lungime totala de 18,659 km este realizata din conducte din PEID 
cu diametre intre 63 si 200 mm. Pentru stingerea incendiilor, pe retea s-au prevazut hidranţi de 
incendiu cu diametrul Dn 65 mm şi Dn 80 mm.  

Pe reteaua de distributie sunt realizate 800 bransamente. 

Prin POS Mediu, in cadrul contractului „CL 14 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in 
vederea atingeri gradului de conformare pt loc Ciupercenii Vechi, Calarasi, Bechet si Dabuleni’’ au 
fost executate pe reteaua de distributie 505 bransamente in localitatea Calarasi. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 
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 DJ-CL-09 Staţie captare şi stație de tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare 
Ostroveni, Călăraşi, Bechet: 

 Rezervor de înmagazinare (500 mc) în Călăraşi, amplasat în incinta gospodăriei de apă 
existente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

2.9.1.6.3 Sistem de alimentare cu apa Dabuleni 

In orasul Dabuleni exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2005. 

Captarea apei 

Sursa de apa aferenta sistemului de apa Dabuleni este reprezentata de un front de captare alcatuit 
din 8 foraje echipate cu pompe submersibile, cu capacitatea totala de Q = 38,5 l/s. Prin OG 7/2006 
a fost extins frontul de captare cu 2 foraje noi cu un debit total de 6,5 l/s.  

Puturile din frontul de captare Dabuleni sunt amplasate la 200 m distanta si sunt echipate cu pompe 
submersibile, ce au urmatoarele caracteristici: Q = 2,0 -5,0 l/s. 

Statie de pompare 

Distributia apei la consumatori se face prin intermediul unei statii de pompare, compusa din (2+1) 
electropompe cu turatie variabila: Q = 29,85 l/s, H = 32 mCA, P = 15,0 kW si o pompa de incendiu 
ce are urmatoarele caracteristici: Q = 10 l/s, H = 36 mCA, P = 5,5 kW. 

Statie de tratare 

Apa captata este potabilizata cu ajutorul statiei de tratare-clorinare amplasata in incinta gospodariei 
de apa. Statia de tratare - clorinare contine:  

• instalatie de clorinare, formata din: butelie cu clor, preincalzitor, filtru de clor, vas amestec, 
regulator de vacuum cu supapa pentru suprapresiune, ejector (camera depozit, camera de 
dozare, ventilator axial orizontal); 

• modul instalatie de oxidare si retinere a fierului intr-un filtru multistrat cu spalare in 
contracurent; 

• modul instalatie clorinare in exces si retinerea compusilor organici si bacteriologici intr-un 
filtru cu carbune activ. 

Clorinarea apei se va face cu clor gazos, statia de clorinare este prevazuta cu 1+1 aparate de dozare 
sub vacuum, cu capacitatea de 138,50 gCl2/h. 

Aductiune 

Conducta de aductiune, de la puturi la rezervoarele de inmagazinare, este din PEID, de tip telescopic, 
cu diametre cuprinse intre De 90 – 250 mm, avand o lungime totala de L = 2.285 m. 

La acestea se mai adauga lungimea conductelor de legatura din material PEID, De 90 mm, L = 200 
m, respectiv legatura rezervoarelor R1 si R2 in lungime de 30 m, material PEID, De 250 mm. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza prin trei rezervoare de inmagazinare supraterane x 600 mc, Vtot = 
1800 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei existenta are o lungime de 67,7 km si conducte din PEID cu diametre 
cuprinse intre 63 si 315 mm. Pe retea au fost montate 155 cismele iar pentru incendiu reteaua a 
fost prevazuta cu 9 hidranti. 

Pe reteaua de distributie a apei sunt executate 2.112 bransamente. 

Lucrari in derulare 
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Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractul DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

2.9.1.6.4 Sistem de alimentare cu apa Ostroveni 

Comuna Ostroveni are in componenta localitatile Ostroveni si Listeava.  

Sistemul de alimentare cu apa existent a fost dat in functiune in anul 2014. Reteaua de distributie 
a apei acopera o buna parte din localitatea Ostroveni. In localitatea Listeava nu exista sistem de 
alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a localitatii Ostroveni este reprezentata de un front de captare alcatuit din 3 puturi 
forate cu Q = 20 mc/h (5,5 l/s) si H = 25 m, situate in gospodaria de apa existenta de la Ostroveni. 

Statie de pompare 

Cladirea statiei de pompare cuprinde: (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Q = 80 
mc/h, H = 40 mCA, P = 15 kW; pompa pentru incediu cu: Q = 70 mc/h, Hp = 45 mCA, P = 10 kW; 
2 vase de hidrofor de cate 3.500 l. 

Statie de tratare 

Cladirea statiei de tratare cuprinde: Instalatie de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu in 
concentratie de 15% pentru eliminare hidrogen sulfurat, amoniac; dezinfectie microbiologica a apei 
potabile cu tratare in ultraviolet (capacitatea de 88.9 m3/h) care cuprinde: reactor electropolizat din 
otel inoxidabil, lampa de UV de inalta intensitate si joasa presiune, cu durata de viata de minim 1 
an si reglaj prin microcomputer. 

Aductiune 

Conducta de aductiune dintre puturile forate si rezervor este din PEID, PN 10, De 110 – 200 mm, 
iar conducta de aductiune dintre statia de pompare – tratare si reteaua de distributie este din PEID, 
PN 10, De 225 mm. Lungimea totala a conductelor de aductiune este de 1,4 km. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de inmagazinare metalic de forma circulara cu 
capacitatea de 400 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Ostroveni are o lungime totala de 10,688 km, cu 
diametre De 75 mm si De 225 mm. Distributia apei la utilizatori se face prin intermediul cismelelor 
publice amplasate la distante de aproximativ 300 m intre ele, iar fata de limita construibila a satului 
la cca. 150 m. Pe reteaua de distributie sunt 16 hidranti si 47 de cismele stradale. Reteaua de 
distributie nu a fost prevazuta cu bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-09 Staţie captare şi stație de tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare 
Ostroveni, Călăraşi, Bechet: 

 Rezervor de înmagazinare (800 mc) şi staţie de pompare în Ostroveni, amplasate în 
incinta gospodăriei de apă existente. 

 DJ-CL-10 Extindere reţele apă şi canalizare în zona Călăraşi - Bechet: 

 Extindere reţea de distribuție a apei în localitatea Ostroveni (lungime 8.366 m), 
incluzând 579 branşamente, 15 cămine de vane, 1 vană de linie îngropată, 73 hidranţi 
de incendiu supraterani; 
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 Extindere reţea de distribuție a apei în localitatea Listeava (lungime 14.364 m), incluzând 
693 branşamente, 18 cămine de vane, 1 vană de linie îngropată, 96 hidranţi de incendiu 
supraterani. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

2.9.1.6.5 Sistem de alimentare cu apa Sadova 

UAT Sadova este formată din satele Piscu Sadovei și Sadova. In comuna Sadova exista un sistem 
centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2007. Serviciul de distributie al apei potabile 
este asigurat de SC DASACON STAL SRL. 

Captarea apei 

Sursa de apa a comunei Sadova este reprezentata de un front de captare alcatuit din 6 puturi forate 
cu Q = 75 mc/h (20,4 l/s), H = 52÷62 m. 

Statie de pompare 

In SAA Sadova este prevazuta o statie de pompare: (2+1) pompe cu Q = 24,1 l/s, H = 42 m, P = 
11 kW, 1 pompa pentru incendiu cu Q = 10 l/s H = 42 m, P =7,5 kW. 

Statie de tratare 

Statia de tratare/clorinare are o capacitate de 74 mc/h. Fluxul tehnologic include: instalatie de 
clorinare, instalatie de denitrificare (cu 3 bazine spalare si 3 bazine saramura). 

Aductiune 

Conducta de aductiune dintre puturile forate si rezervor este din PEID. Lungimea totala a conductelor 
de aductiune este de 7 km, De 63-200 mm. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de inmagazinare metalic circular, cu capacitatea 
de 800 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei potabile in localitatea Sadova are o lungime de 18,77 km. Reteaua de 
distributie a apei potabile in localitatea Piscu Sadovei are o lungime de 8,0 km. Reteaua este 
executata din PEID, De 63-250 mm 

Reteaua de distributie este prevazuta cu un numar de 1.347 bransamente casnice, 30 bransamente 
(agenti economici) si 13 bransamente (institutii publice). 

Deficiente 

Localitatile Sadova si Piscu Sadovei sunt acoperite partial cu retea de distributie. 

 

2.9.1.7 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PLENITA 

Comuna Plenita are in componenta localitatile Plenita si Castrele Traiane. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2012, care 
deserveste ambele sate. 

Tabel 2-53 - Sistem de alimentare cu apa Plenita 

 

 

 

 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Localitati 
componente 

Urban/ 
Rural 

UAT 

PLENITA 
Plenita Rural Plenita 

Castrele Traiane Rural Plenita 
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Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Plenita este reprezentata de un dren longitudinal din beton, avand: L = 
222 m, Dn 400 mm, panta dren 4%, bazin colector din cheson cu D = 3,0 m, H = 8,0, prevazut cu 
3 conducte OL, DN 100 pentru evacuare preaplin.  

Debitul sursei de apa este de 20 l/s. 

Statie de pompare 

Debitul din bazinul colector este pompat in reteaua de distributie cu ajutorul unei statii de pompare, 
echipata cu 4 pompe, avand Hp = 140 m, Qp = 70-80 mc/h. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu ultraviolete. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la dren si rezervor este din OL, DN 150 mm. Lungimea totala a conductei 
de aductiune este de 4,7 km. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de inmagazinare semiingropat, din beton, cu 
capacitatea de 400 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Plenita are o lungime totala de 15,8 km, OL Zn, PVC, cu 
diametre De 100 mm si De 150 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.8 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SEGARCEA 

UAT Segarcea are in componenta doar orasul Segarcea si dispune de sistem centralizat cu alimentare 
cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Segarcea este reprezentata de: 

- Drenuri de captare a unor izvoare de coasta, cu capacitatea de Q = 10,73 l/s, L = 6,0 
m, H = 8,0 m (apa ce contine nitriti si nitrati) si un bazin colector cu rol de decantare, 
V = 30 mc; 

- Un front de captare compus din 3 puturi forate, cu o capacitate totala de 445 mc/zi, din 
care se scot in prezent 15 mc/zi. 

Statie de pompare 

Din bazinul colector, apa este pompata in reteaua de distributie printr-o SP, avand 1+1 pompe tip 
SADU cu Hp = 150 m. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de denitrificare, cu o capacitate de 100 mc/h. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din OL, Dn 200 mm, L = 800 m. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa include 2 rezervoare, astfel: V1 = 500 mc (apa bruta), V2 = 5.000 
mc (apa tratata), prevazut cu pompa submersibila. 

Retea de distributie 
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Reteaua de distributie a apei din orasul Segarcea cu o lungime totala de 43,5 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm. In prezent, exista 2.974 bransamente. 

Deficiente 

- Costurile cu tratarea apei sunt foarte ridicate din cauza calitatii labe a acesteia; 

- Parte din retelele de distributie sunt subdimensionate sau au o vechime mare; de aceea 
pe acestea se produc avarii si pierderi insemnate; 

- Una din problemele stringente este existenta bransamentelor pe domeniul privat; 
Operatorul nu are acces la acestea pentru verificari, citiri si, totodata, au fost constatate 
furturi insemnate de apa din retea. 

 

2.9.1.9 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AFUMATI 

Comuna Afumati este alcatuita din satele Afumati, Boureni si Covei. In prezent in comuna nu exista 
sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2018-2021, in cadrul contractului „Infiintare sistem public de alimentare cu apa 
si canalizare in comuna Afumati, judetul Dolj” sunt in curs de realizare urmatoarele lucrari: 

 Asigurarea unui procent de deservire de cca. 80% din locuitori; 
 1710 bransamente; 

 3 puturi in satul Boureni. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.10 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AMARASTII DE JOS 

UAT Amarastii de Jos are in componenta satele Amarastii de Jos, Prapor si Ocolna. Dintre acestea 
Amarastii de Jos si Prapor dispun de un sistem comun de alimentare cu apa executat in anul 2006 
si extins in 2013. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Amarastii de Jos include o sursa subterana, avand capacitatea maxima de 
cca. 32 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include 3 statii de pompare apa tratata (1+1) pompe, avand 
caracteristicile: Q = 14-15 mc/h, P = 4 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de clorinare cu clor gazos, cu capacitatea de 15-2.000 
gCl/h.  

Aductiune 

Conducta de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa este din PEID, De 63-90 mm, 
L = 1,49 km. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei exista un rezervor semiingropat, avand V = 300 mc. 

Retea de distributie 
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Reteaua de distributie a apei aferente sistemului Amarastii de Jos are o lungime totala de 42 km, 
este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 200 mm. In prezent, sunt bransati la 
sistemul centralizat de alimentare cu apa cca. 3.141 locuitori. 

Deoarece statia de tratare nu este functionala, in sistem se introduce apa industriala. 

Deficiente 

- Statia de clorinare a sistemului este nefunctionala; 

- Localitatea Ocolna nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.11 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AMARASTII DE SUS 

UAT Amarastii de Sus are in componenta satele Amarastii de Sus si Svorsca si dispune de sistem 
centralizat de alimentare cu apa. 

Totodata, prin fonduri PNDL2 (an de finalizare 2021), este in curs de implementare proiectul 
„Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna Amarastii de Sus”. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.12 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA APELE VII 

UAT Apele Vii are in componenta doar satul Apele Vii si detine un sistem centralizat de alimentare 
cu apa, pus in functiune in perioada 2007-2011. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului este una subterana, 4 foraje, cu capacitatea maxima de cca. 2,5 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include 1 statie de pompare apa tratata cu (1+1) pompe, avand 
caracteristicile: Q = 18-45 mc/h, H = 27-37 m, P = 5,5 kW. 

Statie de tratare 

n/a 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa sunt din PEID, De 110-160 
mm. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei aferente sistemului are o lungime totala de 18 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm. In prezent, sunt bransati la sistemul centralizat 
de alimentare cu apa cca. 1.550 locuitori. 

Deficiente 

Conducte de aductiune apa bruta prezinta avarii si probleme in operare. 

 

2.9.1.13 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA ARGETOAIA SI SALCIA 

UAT Argetoaia are in componenta satele Argetoaia, Baranu, Berbesu, Iordachesti, Leordoasa, 
Malumnic, Novac, Piria, Poiana Fantanii, Salcia, Teascu din Deai si Ursoaia.  
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Dintre acestea, satele Argetoaia si Salcia detin fiecare cate un sistem centralizat de alimentare cu 
apa, puse in functiune in perioada 2010 (sat Argetoaia prin OG7), respectiv 2012 (sat Salcia prin 
Masura 322). 

Captarea apei 

Cele doua sate dispun fiecare de cate o sursa, alcatuita din 2 foraje. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

In fiecare sat exista cate o statie de clorinare, avand capacitatile 14,6 mc/zi (sat Argetoaia), 
respectiv 195 mc/zi (sat Salcia). 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din satul Argetoaia are o lungime totala de 9,72 km, este executata 
din PEID. In prezent, exista 400 bransamente la retea. 

Reteaua de distributie a apei din satul Salcia are o lungime totala de 6,05 km, este executata din 
PEID. In prezent, exista 300 bransamente la retea. 

Deficiente 

Localitatile Baranu, Berbesu, Iordachesti, Leordoasa, Malumnic, Novac, Piria, Poiana Fantanii, Teascu 
din Deai si Ursoaia nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.14 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BARCA 

UAT Barca are in componenta doar satul Barca. Acesta dispune de sistem centralizat de alimentare 
cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Barca include 2 puturi, fiecare avand capacitatea de 4,0 l/s, respectiv 3,5 
l/s. Puturile sunt dotate cu pompe cu caracteristicile Q = 11 mc/h, H = 30 m. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare apa bruta (2+1), cu caracteristicile: Q = 
100 mc/h, H = 51 m, P = 15 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de clorinare cu clor lichid, avand capacitatea de 50 mc/h. 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la puturi la gospodaria de apa sunt din PEID, De 110 mm, L = 180 m. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei exista rezervoare, astfel: V1 = 50 mc (pentru reactie), V2 = 200 mc 
(inmagazinare), V3 = 130 mc (inmagazinare). 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Barca are o lungime totala de 38,8 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm. In prezent, exista 1.600 bransamente (din 
care cca. 750 functionale). 
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Deficiente 

Costurile de tratare a apei sunt ridicate datorate calitatii scazute ale acestia. 

 

2.9.1.15 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BISTRETU NOU (UAT BISTRET) 

UAT Bistret are in componenta satele Bistretu Vechi, Bistretu Nou, Brandusa si Plosca.  

Satul Bistretu Nou dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Bistretu Nou include 1 foraj cu capacitatea de 5,0 l/s, H = 150 m. Forajul 
este echipat cu o pompa, avand caracteristicile Q = 3,5 l/s, H = 131 m. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare apa bruta (2+1), avand caracteristicile: 
Q = 2,8 l/s, H = 60 m, P = 3 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de tratare cu capacitatea de 4 l/s (15 mc/h), cu urmatoarea 
componenta: 

 Instalatie de clorinare; 

 Bazin de reactie suprateran, V = 50 mc; 

 Statie de pompare, echipata cu (1+1) pompe; 

 Filtru automat cu pat catalitic; 

 Filtru automat cu pat de carbune; 

 Instalatie de clorinare cu clor lichid. 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la puturi la gospodaria de apa sunt din PEID, De 110 mm, L = 20 m. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei exista doua rezervoare, fiecare avand V = 60 m3 (pentru reactie). Totodata, 
sistemul mai dispune de un rezervor, cu V = 30 m3 pentru alimentare autospeciale de incendiu. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Bistretu Nou are o lungime totala de 3,05 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 90 mm si 140 mm, pe care sunt montate 16 cismele 
stradale. 

Deficiente 

Apa distribuita catre populatie nu este potabila. 

 

2.9.1.16 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BISTRETU VECHI (UAT BISTRET) 

Satul Bistretu Vechi dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 
2008. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Bistretu Vechi include 1 foraj cu capacitatea maxima de 4 l/s. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 
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Sistemul de alimentare cuprinde o statie de tratare. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraj la gospodaria de apa este din PEID, De 63 mm, L = 100 m. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie acopera localitatea Bistretu Vechi si este executata din PEID. 

Deficiente 

- Apa distribuita catre populatie nu este potabila; 

- Localitatea Brandusa nu are infrastructura de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.17 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PLOSCA (UAT BISTRET) 

Satul Plosca dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2016. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Plosca include 2 foraje cu capacitatea maxima de 4 l/s. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de tratare. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie acopera localitatea Plosca si este executata din PEID. 

Deficiente 

Apa distribuita catre populatie nu este potabila. 

 

2.9.1.18 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BOTOSESTI-PAIA 

Comuna Botosesti-Paia este formata doar din satul Botosesti-Paia si nu dispune de infrastructura 
centralizata de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin programul PNDL2, au inceput lucrarile la sistemul de alimentare cu apa in anul 2010, prin 
contractul „Alimentare cu apa in comuna Botosesti-Paia”. Lucrarile includ urmatoarele obiecte 
tehnologice: 

 Front de captare (1 foraj) cu adancimea de 100 m; 
 Conducta de aductiune din PEID, PN16, dimensionata pentru viitoarea extindere a frontului 

de captare; 
 1 statie de tratare, cu urmatoarea schema tehnologica: doua filtre autocuratitoare, filtru 

rapid cu nisip, filtru cu carbune activ, instalatie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, 
decantor orizontal pentru apa de la spalarea filtrelor; 
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 1 statie de pompare apa bruta; 
 1 rezervor de inmagazinare; 
 Retea de distributie L = 10,172 km; 
 350 bransamanete. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.19 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BRABOVA 

Comuna Brabova este formata din satele Brabova, Mosna, Rachita de Jos, Urdinita si Voita. In 
prezent, comuna nu dispune de infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin programul PNDL, au fost propuse lucrari la sistemul de alimentare, cu termen de finalizare in 
anul 2021, prin contractul „Sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Brabova, sat 
Brabova”. Lucrarile includ urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Front de captare (2 foraj) cu adancimea de 200 m si capacitate de 5 l/s; 
 Conducta de aductiune din PEID, PN16, dimensionata pentru viitoarea extindere a frontului 

de captare; 
 1 statie de clorinare; 
 1 statie de pompare; 
 1 rezervor de inmagazinare, V = 200 mc; 
 Retea de distributie L = 9,122 km, PEID, De 63-125 mm; 
 315 bransamanete. 

Deficiente 

Localitatile Urdinita, Rchita de Jos si Mosna nu au infrastructura de alimentare cu apa sau lucrari in 
derulare. 

 

2.9.1.20 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BULZESTI 

UAT Bulzesti este alcatuit din satele Bulzesti, Prejoi, Gura Raciului, Fratila, Piscu Lung, Infratirea, 
Poienile, Saliste, Seculesti si Stoicesti. Dintre acestea, satele Gura Raciului, Bulzesti, Seculesti, 
Prejoi, Saliste si Infratirea dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in 
anul 2015. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Bulzesti include 2 foraje. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de clorinare cu o capacitate de 15 mc/h. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie care acopera cele 6 sate masoara 21,6 km si este executata din PEID; in 
prezent, la retea exista 205 bransamente. 
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Deficiente 

Localitatea Stoicesti nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.21 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CALOPAR 

Comuna Calopar nu dispune de infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri BN si BL s-au realizat lucrari prin contractul „Alimentare cu apa in sistem centralizat, 
comuna Calopar” (proiect nefinalizat). In prezent, este depusa o cerere de finantare la CNI pentru 
finalizarea lucrarilor: 

 Front de captare (2 puturi), Q1p = 4,3 l/s; 
 1 statie de clorinare, Q = 5-10 l/s; 
 1 statie de pompare, Q = 75 mc/h; 
 1 statie de pompare, Q = 8 l/s; 
 2 rezervoare de compensare, V1 = 585 m3, V2 = 16 m3; 
 61 cismele, 37 hidranti, 1 camin de golire; 
 Retea de distributie L = 22,85 km; 
 2.300 bransamanete (din care 20 apartinand agentilor economici si institutiilor publice). 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.22 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CARAULA 

Comuna Caraula are in componenta doar localitatea Caraula si dispune de un sistem centralizat de 
alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Caraula este reprezentata de un front de captare (2 puturi), cu capacitatea 
de 5,5 l/s, respectiv 4,3 l/s. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare, compusa din 2+1 pompe. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de clorinare cu clor gazos. 

Aductiune 

Conductele de aductiune de la front la gospodaria de apa sunt din PEID, De 125 mm, L = 500 m. 

Rezervoare 

Apa provenita de la foraje este inmagazinata in 2 rezervoare, avand capacitatile de 50 m3, respectiv 
100 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Caraula are o lungime totala de 16 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm, pe care s-au montat 49 cismele stradale. 

Deficiente 

- Echipamentee si instatlatiile de la frontul de captare au un grad de uzura ridicat; 

- Statia de tratare a sistemului nu este automatizata; 

- Rezervorul de inmagazinare necesita lucrari de reparatii. 
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2.9.1.23 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CARNA 

Comuna Carna are in componenta doar localitatea Carna si dispune de un sistem centralizat de 
alimentare cu apa, dat in exploatare in anul 2017. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Carna este reprezentata de un front de captare (2 puturi), cu o capacitate 
de 50 mc/zi. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare, compusa din 2+1 pompe. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de clorinare, cu o capacitate de 30 mc/zi si un rezervor de 
contact cu volumul de 30 mc. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 110 mm, L = 40 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Carna are o lungime totala de 8 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 75 mm si 110 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.24 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CARPEN 

Comuna Carpen are in componenta localitatea Carpen, Cleanov si Geblesti.  

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa care deserveste satele Carpen si 
Cleanov. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Carpen este reprezentata de un front de captare (3 foraje), cu capacitatile 
Q1 = 2,2 l/s, Q2 = 2,5 l/s, Q3 = 2,1 l/s, echipate cu cate o pompa de capacitatea Q = 2,12 l/s. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de tratare (filtrare pe carbune activ si instalatie de 
clorinare). 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 75 mm, L = 225 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 250 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 37,7 km, este executata din PEID, cu diametre 
cuprinse intre 63 mm si 160 mm. 

Deficiente 
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Localitatea Geblesti nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.25 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CASTRANOVA 

Comuna Castranova are in componenta localitatile Castranova si Puturi, care dispun de sistem 
centralizat de alimentare cu apa.  

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Castranova este reprezentata de un front de captare (3 foraje) de 60 m 
adancime, fiecare fiind echipat cu cate o pompa, avand Q = 2,7 l/s, H = 40 m, P = 2,2 kW. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa se regaseste o statie de pompare pentru asigurarea presiunii in retea, 
echipata cu (2+1) pompe, cu Q = 13,05 l/s, H = 25 m, P = 4 kW si o pompa de incendiu, avand Q 
= 5 l/s, H = 25 m, P = 3 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o instalatie de clorinare, cu capacitatea Q = 13,3 l/s. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este formata din 2 tronsoane, are lungimea 
totala L = 549 m, PEID, de 90-125 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 400 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 31 km, este executata din PEID, cu diametre 
cuprinse intre 63 mm si 200 mm si este prevazuta cu 748 bransamente. 

Lucrari in derulare 

La nivelul anului 2019 exista un proiect in curs de elaborare pentru extinderea sistemului existent 
de alimentare cu apa. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.26 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CATANE 

Comuna Catane are in componenta localitatile Catane si Catanele Noi si dispune de un sistem 
centralizat de alimentare cu apa dat in exploatare in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Catane este reprezentata de un front de captare (2 puturi), care au 
capacitatea de 2,65 l/s, respectiv 3,07 l/s si adancimea de 25 m. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare tip hidrofor. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu ultraviolete. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 110 mm, L = 250 m. 

Rezervoare 
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Ulterior, apa este inmagazinata in doua rezervoare cu capacitatea de 2 x 100 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Catane are o lungime totala de 8,1 km, 
este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 90 mm. In prezent, la reteaua de 
alimentare cu apa exista cca. 400 bransamente (dintr-un total de 615 gospodarii). 

Deficiente 

In comuna Catane exista partial de infrastructura de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.27 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CELARU 

Comuna Celaru are in componenta localitatile Celaru, Ghizdavesti, Marotinu de Sus, Marotinu de Jos 
si Soreni. Dintre ele doar satul Marotinu de Sus nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu 
apa, celelalte avand realizat un astfel de sistem in perioada 2005-2007.  

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Celaru este reprezentata de un front de captare de 70 m, respectiv 90 m 
adancime, cu o capacitate maxima de Q = 33,3 l/s. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa se regaseste o statie de pompare pentru asigurarea presiunii in retea, 
echipata cu (2+1) pompe, avand P = 7 kW, inclusiv hidrofor cu membrana si o pompa de incendiu. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o instalatie de clorinare. 

Aductiune 

Conductele de aductiune apa bruta, de la captare la gospodria de apa, sunt executate din PEID, PN 
12,5, De 75 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 29 km, este executata din PEID, cu diametre 
cuprinse intre 75 mm si 250 mm si include 1200 bransamente. 

Deficiente 

Localitatea Marotinu de Sus nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.28 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CERNATESTI 

Comuna Cernatesti are in componenta localitatile Cernatesti, Cornita, Rasnicu Batran, Rasnicu 
Oghian si Tiu si dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2020. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Cernatesti este reprezentata de un front de captare (4 puturi), care au 
capacitatea intre 168 si 264 mc/zi. 

Statie de pompare 

Presiunea apei in retea este asigurata prin intermediul a 4 statii de pompare (2 amplasate in Cornita, 
1 in satul Cernatesti si 1 in satul Tiu). 

Statie de tratare 

n/a 
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Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Cernatesti are o lungime totala de 23 km, 
este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 160 mm. In prezent, la reteaua de 
alimentare cu apa exista cca. 828 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.29 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CETATE 

Comuna Cetate are in componenta localitatile Cetate si Moreni. Dintre ele doar satul Cetate dispune 
de sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2004.  

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Cetate este reprezentata de un front de captare (7 foraje, din care unul 
este scos din functiune) de 40 m, cu capacitatea variind intre 2,9 si 3,5 l/s. Fiecare foraj este echipat 
cu o pompa submersibila, avand Q = 2,9 l/s, H = 35 m, P = 3 kW. 

Din analiza apei din foraje, se constata depasiri la indicatorul azotati. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa se regaseste o statie de pompare pentru asigurarea presiunii in retea, 
echipata cu (1+1) pompe, cu Q = 30 l/s, H = 30 m, inclusiv bazin hidrofor cu membrana cu V = 500 
l si o pompa de incendiu, avand Q = 10 l/s, H = 30 m. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde 1+1 instalatii de clorinare, cu Q = 21,5 l/s. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraje la gospodaria de apa este executata din PEID, PN16, are L = 
1.113 m, si este formata din 3 tronsoane cu diametre cuprinse intre De 90-200 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in 2 rezervoare cu capacitatea de 2 x 500 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 17,872 km, este executata din PEID, cu 
diametre cuprinse intre 90 mm si 200 mm si include 83 de cismele publice. Totodata, exista 763 
bransamente (din care 740 particulare si 23 la societati comerciale). 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri alocate prin Ministerul Dezvoltarii, este in curs de implementare proiectul „Sistem de 
alimentare cu apa in satul Moreni, comuna Cetate, judetul Dolj”, cu urmatoarele lucrari: 

 Dren de captare izvoare, capacitate 3,81 l/s; 
 Statie de clorinare cu hipoclorit, capacitate 20 mc/h; 
 Conducta de aductiune, L = 108 m, PEID, De 160 mm; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 2 x 80 mc; 
 Statie de pompare, (1+1) pompe; 
 Retea de distributie, L = 6,236 km, PEID, De 50 – 110 mm. 

Deficiente 
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Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.30 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA CIOROIASI SI CIOROIU NOU 

Comuna Cioroiasi are in componenta localitatile Cioroiasi, Cetatuia si Cioroiu Nou. Dintre ele satul 
Cioroiasi dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2010.  

Captarea apei 

Sursae de apa a sistemului este reprezentata de un front de captare (2 puturi). 

Statie de pompare 

Presiunea apei in retea este asigurata prin intermediul unei statii de pompare, avand Q = 50 mc/h, 
P = 15 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o instalatie de clorinare, cu Q = 90 mc/h. 

Aductiune 

Conductele de aductiune sunt executate din PEID, cu diametre variind intre 110-250 mm. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 15 km, este executata din PEID si are diametre 
variabiule intre 63-160 mm. Totodata, la retea exista pana in prezent 310 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, a fost realizat proiectul „Infiintare sistem de alimentare 
cu apa si canalizare in comuna Cioroiasi, sat Cioroiu Nou”, pentru care se asteapta receptia la 
terminarea lucrarilor si darea in exploatare. 

Deficiente 

Localitatea Cetatuia nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.31 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COSOVENI 

Comuna Cosoveni are in componenta doar localitatea Cosoveni si dispune de un sistem centralizat 
de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2013. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Cosoveni este reprezentata de un front de captare (3 puturi), fiecare foraj 
avand capacitatea de 2,8 l/s. Toate puturile sunt echipate cu cate o pompa, avand Q = 2,8 l/s, H = 
50 m. 

Statie de pompare 

Presiunea apei in retea este asigurata prin intermediul unei statii de pompare, prevazute cu (3+1) 
pompe, avand Q = 75 mc/h, H = 40,4 m, P = 7,5 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de clorinare, amplasata in gospodaria de apa. Aceasta 
are o capacitate de 878 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are lungimea totala de 910 m, PEID, de 63 mm. 

Rezervoare 
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Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Cosoveni are o lungime totala de 25,092 
km, este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 200 mm. In prezent, la reteaua 
de alimentare cu apa exista cca. 998 bransamente. 

Deficiente 

Sistemul de alimentare cu apa Cosoveni are costuri de exploatare ridicate. 

 

2.9.1.32 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DANETI 

Comuna Daneti are in componenta localitatile Daneti, Brabeti, Braniste si Locusteni si nu dispune de 
un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL 2, cu termen de finalizare in 2021, exista in implementare un contract „Infiintare 
sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Brubeti, Braniste si Locusteni, comuna Daneti”.  

Prin fonduri OG7, cu termen de finalizare in 2021, exista in implementare un contract „Infiintare 
sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in satul Daneti, comuna Daneti”.  

 Sursa subterana, 3 foraje, capacitate maxima 9 l/s; 
 Statie de tratare cu o capacitate de 12 l/s (pompe de proces, filtre impuritati, filtre 

denitrificare, instalatie hipoclorit); 
 Conducta de aductiune apa bruta, PEID, De 110-160 mm, L = 2,6 km; 
 Rezervoare de inmagazinare metalic, V1 = 450 mc, V2 = 50 mc; 
 Statie de pompare, (2+1) pompe, avand Q = 15 l/s, P = 3 kW; 
 Retea de distributie, L = 40,5 km, PEID, De 110 – 200 mm; 
 1.100 bransamanete (1.000 individuale si 100 apartinand institutiilor publice si 

companiilor). 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.33 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DESA 

Comuna Desa are in componenta doar localitatea Desa si dispune de un sistem centralizat de 
alimentare cu apa pus in functiune in anul 2004. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Desa este reprezentata de un front de captare (2 puturi), care au 
capacitatea totala de 11 l/s. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare, formata din 2+1 pompe, avand 
caracteristicile Q = 8,75 l/s, H = 27 m, inclusiv o pompa de incendiu cu Q = 10 l/s, H = 27 m. Pentru 
mentinerea presiunii in retea, instalatia este prevazuta cu un bazin hidrofor cu membrana, avand V 
= 750 l. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde o instalatie de dezinfectie cu clor gazos, avand Q = 10, 88 
l/s. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 90-125 mm, L = 812 m. 

Rezervoare 
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Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 600 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Desa are o lungime totala de 25 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 200 mm. In prezent, la reteaua de 
alimentare cu apa exista 1050 bransamente contorizate si 8 bransamente necontorizate (de la 
institutii publice). 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.34 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DIOSTI 

Comuna Diosti are in componenta localitatile Diosti, Ciocanesti si Radomir. 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa deserveste satele Diosti si Radomir si este dat in exploatare 
in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Diosti este reprezentata de un front de captare subteran, cu o capacitate 
de 5,4 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare tip SAER, 2 x 9 kW/h. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu clor, cu o capacitate de 518 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 90-110 mm, L = 800 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Diosti are o lungime totala de 17 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 25 mm si 125 mm. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.35 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CIOCANESTI (UAT DIOSTI) 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa deserveste satul Ciocanesti. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Ciocanesti este reprezentata de un front subteran, avand capacitatea de 
3,2 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare, avand caracteristicile Q = 15 mc/h, H = 
65 m. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu clor, cu o capacitate de 301 mc/zi. 

Aductiune 
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Conducta de aductiune de la front la gospodaria de apa este din PEID, De 90-110 mm, L = 250 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 100 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Ciocanesti are o lungime totala de 5,0 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 25 mm si 125 mm. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.36 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DOBRESTI 

Comuna Dobresti este alcatuita din satele Dobresti, Caciulatesti, Georocel, Murta si Toceni. Comuna 
dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2020. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Dobresti este una subterana, avand capacitatea de 6,0 l/s. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu clor gazos, cu o capacitate de 6,0 l/s. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in doua rezervoare cu capacitatea de 2 x 350 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare Dobresti are o lungime totala de 12,0 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 160 mm. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.37 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DOBROTESTI 

Comuna Dobrotesti este alcatuita din satele Dobrotesti si Nisipuri. Comuna dispune de sistem 
centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Dobroesti este una subterana, compusa din 3 foraje (din care doar 2 sunt 
in exploatare; al treilea este suspendat datorita continutului ridicat de nitriti) cu o capacitate unitara 
de 2,5 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare include o statie de pompare, avand o capacitate de 187,2 mc/h. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde doua statii de clorinare, astfel: 

- o instalatie de dezinfectie apa cu clor gazos nefunctionala; 
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- o instalatie functionala de dezinfectie cu clor lichid, cu capacitatea de 200 mc/zi. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 1300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului de alimentare Dobrotesti are o lungime totala de aprox. 20,0 km, 
este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 450 mm. La retea existau, la nivelul 
anului 2020, 262 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.38 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA DRAGOTESTI 

Comuna Dragotesti are in componenta localitatile Dragotesti, Benesti, Bobeanu, Buzduc, 
Popanzalesti si Viisoara. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2008, care 
alimenteaza toate satele. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Dragotesti este reprezentata 4 foraje, fiecare cu o capacitate de 3,7 l/s.  

Statie de pompare 

Din rezervor apa este pompata in retea printr-o statie de pompare echipata cu 2+1 pompe. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa, amplasata in satul Popanzalesti, cu o 
capacitate de 300 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune este realizata din PEID, De 75 mm si are o lungime de 700 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare de inmagazinare, avand capacitatea V1 = 200 
mc, V2 = 250 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Dragotesti are o lungime totala de 26 km, este realizata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 75 - 200 mm. La reteaua de alimentare exista 900 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost identificate deficiente. 

 

2.9.1.39 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DRANIC 

Comuna Dranic are in componenta localitatile Dranic, Booveni, Foisor si Padea. 

In comuna exista cate un sistem centralizat de alimentare cu apa, care alimenteaza satele Dranic si 
Padea. 

Captarea apei 
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Sursa de apa a localitatii Dranic este subterana captata dintr-un put forat, echipat cu o pompa, 
avand Q = 2,5 l/s.  

Statie de pompare 

Din rezervor apa este pompata in retea printr-o statie de pompare echipata cu 1+1 pompe cu Q = 
5,0 l/s. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa, care injecteaza clor inainte de admisia 
apei in rezervor. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraj la gospodaria de apa este realizata din PEID, De 90 mm si are o 
lungime de 500 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de inmagazinare, avand capacitatea V = 50 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Dranic are o lungime totala de 2 km, este realizata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 63 - 200 mm si este prevazuta cu 11 cismele publice. 

Deficiente 

- Localitatea Dranic dispune partial de retea de alimentare cu apa; 

- Localitatea Foisor nu are infrastructura de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.40 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PADEA (UAT DRANIC) 

Captarea apei 

Sursa de apa a localitatii Padea este reprezentata 1 foraj, echipat cu o electropompa submersibila 
cu capacitatea de 1,4 l/s.  

Statie de pompare 

Din rezervor apa este pompata in retea printr-o statie de pompare echipata cu 1+1 pompe, avand 
Q = 4,2 l/s si un vas hidrofor de 500 l. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa, care injecteaza clor inainte de admisia 
apei in rezervor. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de a foraj la gospodaria de apa este realizata din PEID, De 63 mm si are o 
lungime de 30 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de inmagazinare, avand capacitatea V = 50 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Padea are o lungime totala de 1.738 m, este realizata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 - 125 mm si este prevazuta cu 9 cismele publice. 

Deficiente 

Localitatea Padea nu are executate bransamente la reteaua de alimentare cu apa. 
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2.9.1.41 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BOOVENI (UAT DRANIC) 

Satu Booveni nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL 2 2019-2021 se propun lucrari prin contractul „Alimentare cu apa in satul Booveni 
si retea de canalizare menajera in satele Booveni si Foisor, comuna Dranic, judetul Dolj”. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.42 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA FARCAS 

Comuna Farcas are in componenta localitatile Farcas, Amarasti, Golumbelu, Golumbu, Plopu 
Amarasti. 

In comuna nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL 2 2019-2021 se propun lucrari prin contractul „Infiintare retea alimentare cu apa 
in comuna Farcas” (acopera localitatile Amarasti, Farcas si Golumbu de-a lungul DJ): 

 2 foraje in sat Amarasti (H = 150 m, D = 200 mm), capacitate 4 l/s; 
 Statie de clorinare cu hipoclorit (sat Farcas), cu o capacitate de 5-10 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare metalic, V = 250 mc; 
 Statie de pompare, (1+1) pompe, avand Q = 13,8 l/s, vas de expansiune cu V = 500 l si 1 

pompa de incendiu cu Q = 5,0 l/s; 
 Retea de distributie, L = 9,44 km, PEID, De 110 – 160 mm; 
 227 bransamanete (221 individuale si 6 apartinand institutiilor publice). 

Deficiente 

- Localitatile Farcas si Golumbul dispun partial de retea de alimentare cu apa; 

- Localitatile Golumbelu si Plopu Amarasti nu au infrastructura centralizata de alimentare 
cu apa. 

 

2.9.1.43 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GALICEA MARE 

Comuna Galicea Mare are in componenta doar localitatea Galicea Mare si dispune de sistem 
centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Galicea Mare este reprezentata de doua puturi, cu o capacitate totala de 
59 mc/h. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu ultraviolete. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 
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Reteaua de distributie a apei din comuna Galicea Mare are o lungime totala de 21 km, este executata 
din PEID. La reteaua de alimentare exista 843 de bransamente. 

Deficiente 

- Localitatile Galicea Mare dispune partial de retea de alimentare cu apa; 

- Costurile de tratare a apei sunt ridicate datorate calitatii scazute ale acesteia. 

 

2.9.1.44 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GALICIUICA 

Comuna Galiciuica are in componenta doar localitatea Galiciuica si dispune de sistem centralizat de 
alimentare cu apa pus in functiune in anul 2016. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Galiciuica este reprezentata de doua puturi, fiecare avand capacitatea de 
3,0 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include si o statie de pompare, amplasata in incinta gospodariei de 
apa, formata din (2+1) pompe, cu P = 3 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu clor, care este nefunctionala. In 
prezent se realizeaza analize de calitate a apei pentru executia unei statii de tratare noi, cu 
tehnologie mai complexa. 

Aductiune 

Transportul apei brute de la captare la gospodaria de apa se realizeaza print-o conducta de aductiune 
cu L = 175 m, PEID, De 63 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Galiciuica are o lungime totala de 13,2 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm. La reteaua de alimentare exista 151 de 
bransamente si 10 cereri. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.45 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GHIDICI 

Comuna Ghindeni are in componenta doar satul Ghidici, in care exista un sistem de alimentare cu 
apa realizat prin PNDL. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului este reprezentata de un front de captare (2 foraje). 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

n/a 

Aductiune 

n/a 
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Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului de alimentare cu apa Ghidici are o lungime totala de 8,2 
km, este executata din PEID si are 339 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.46 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GHINDENI 

Comuna Ghindeni are in componenta doar satul Ghindeni, in care exista un sistem de alimentare cu 
apa realizat prin OG7. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului este reprezentata de un front de captare. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa. 

Aductiune 

n/a 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata trei rezervoare cu capacitatea de 2 x 8.000, respectiv 4.000 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului de alimentare cu apa Ghindeni are o lungime totala de 18 
km, este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 45 mm si 110 mm. 

Deficiente 

Sistemul de alimentare cu apa Ghindeni prezinta costuri de exploatare ridicate. 

 

2.9.1.47 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GIGHERA 

Comuna Gighera are in componenta satele Gighera, Nedeia si Zaval. 

Satele Gighera si Nedeia dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apa, realizat in perioada 
2008-2012. 

Lucrari in derulare 

In satul Zaval au fost demarate lucrarile de realizare a unui sistem de alimentare cu apa incepand 
cu anul 2018, prin PNDL II, in cadrul contractului „Extindere alimentare cu apa in comuna Gighera, 
sat Zaval, judetul Dolj”. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 
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2.9.1.48 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GANGIOVA 

Comuna Gangiova are in componenta localitatile Gangiova si Comosteni; dintre ele doar satul 
Gangiova dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2018. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Gangiova este reprezentata de trei foraje. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza cu ajutorul unei statii de clorinare cu capacitatea de 15 mc/h. 

Aductiune 

Transportul apei brute de la captare la gospodaria de apa se realizeaza print-o conducta de aductiune 
din PEID, De 125 mm. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Gangiova are o lungime totala de 5,95 km, este executata 
din PEID, cu diametrul de 90 mm. La reteaua de alimentare exista 36 de bransamente. 

Deficiente 

Localitatea Gangiova dispune partial de retea de alimentare cu apa, iar localitatea Comosteni nu are 
infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.49 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GIUBEGA 

Comuna Giubega are in componenta doar localitatea Giubega si dispune de sistem centralizat de 
alimentare cu apa pus in functiune in anul 2008. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Giubega este reprezentata de trei foraje, fiecare avand capacitatea de 3,8 
l/s, din care se extrag cca. 210 mc/zi. De asemenea, frontul de captare mai include trei puturi, care 
au fost inchise datorita faptului ca apa este neconforma. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include si o statie de pompare, amplasata in incinta gospodariei de 
apa, formata din (2+1) pompe tip Lowara, avand Q = 6,67 l/s, H = 22 m, P = 3 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu ultraviolete. 

Aductiune 

Transportul apei brute de la captare la gospodaria de apa se realizeaza print-o conducta de aductiune 
cu L = 110 m, PEID, De 110 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in doua rezervoare cu capacitatea de 2 x 150 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Giubega are o lungime totala de 20,6 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 160 mm. La reteaua de alimentare exista 700 de 
bransamente. Totodata, reteaua dispune si de 10 cismele stradale. 
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Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.50 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GIURGITA 

Comuna Giurgita are in componenta localitatile Giurgita, Curmatura si Filaret si dispune de sistem 
centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2013. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Giurgita este reprezentata de trei foraje (in localitatea Giugita), avand 
capacitatea 400 mc/zi. 

Statie de pompare 

n/a. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu clor si lampi ultraviolete. 

Aductiune 

Transportul apei brute de la foraje la gospodaria de apa se realizeaza printr-o conducta de aductiune 
cu L = 20 m, PEID, De 90 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in doua rezervoare cu capacitatea de 2 x 150 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Giurgita are o lungime totala de 28,0 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 75 mm si 110 mm. La reteaua de alimentare exista 967 de 
bransamente (din 1.404 gospodarii). 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.51 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GOICEA 

Comuna Goicea are in componenta doar localitatea Goicea. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Goicea este reprezentata de doua puturi, avand: H = 60 m si capacitatile 
de 6,0 l/s (calitatea nu este una buna). Fiecare foraj este dotat cu o pompa, avand Q = 3,9 l/s, H = 
60 m. 

Statie de pompare 

Statia de pompare a sistemului include 3 (2+1) pompe, avand Q = 66 mc/h, P  =7,5 kW si o pompa 
de incendiu. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o statie de tratare cu 2 module, astfel: 

Modul I, capacitate 25 mc/h, componente: 

 Instalatie de clorinare primara cu clor gazos dozat manual; 

 Bazinde reactie, V = 50 mc; 

 Statie de pompare (2+1) pompe, Qgrup = 25 mc/h, H = 41,5 m; 
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 Filtru automat cu carbune activ; 

 Instalatie de postclorinare cu clor lichid. 

Modul II nefunctional, capacitate 12 mc/h, componente: 

 Statie de pompare (2+1) pompe, Qgrup = 12 mc/h; 

 Filtru multimedia cu carbune; 

 Instalatie de postclorinare cu clor lichid. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraje la statia de clorinare este din PEID, are L = 659 m, De 75 mm. 

Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa include 3 rezervoare, astfel: 

- un rezervor de stocare V = 120 m3; 

- un rezervor pentru contactul cu hipocloritul V = 40 m3; 

- un rezervor pentru contactul cu clorul V = 60 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de cca. 31,5 km, este executata din PEID, cu 
diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm. Au fost executate 1.558 bransamente, din care 751 sunt 
functionale. 

Deficiente 

Costurile de tratare a apei sunt ridicate datorate calitatii scazute ale acestia. 

 

2.9.1.52 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GOIESTI 

Comuna Goiesti are in componenta localitatile Goiesti, Adancata, Fantani, Malaesti, Mogosesti, 
Muereni, Pioresti, Pometesti, Popeasa, Tandara si Vladimir. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2010, care 
deserveste satele Goiesti, Muereni, Vladimir, Mogosesti si Fantani. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Goiesti este reprezentata de doua puturi, avand: H = 150-170 m, si 
capacitatile de 3,33 l/s, respectiv 4,5 l/s. 

Statie de pompare 

Nu este cazul 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu ozon, cu o capacitate de 720 mc/zi. 

Aductiune 

Nu este cazul. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 241 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Goiesti are o lungime totala de 23,5 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 90 mm si 250 mm. 

Deficiente 
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Localitatile Pometesti, popeasa, Tandara, Adancata, Pioresti si Malaesti nu au infrastructura 
centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.53 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GRECESTI 

Comuna Grecesti cuprinde satele Grecesti, Barboi, Busu, Busuletu, Gradistea, Gropanele. In comuna 
exista un sistem functional de alimentare cu apa care acopera necesarul in proportie de 95%, pus 
in functiune in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului este reprezentata de un front de captare, avand capacitatea de 4,0 l/s. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare, de tip hidrofor in satul Gropanele. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu hipoclorit. 

Aductiune 

Conducta de aductiune este din PEID si are diametre de 63 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului de alimentare cu apa Grecesti are o lungime totala de 18 
km, este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 160 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.54 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA INTORSURA 

Comuna Intorsura cuprinde doar satul Intorsura. In prezent, nu exista sistem functional de 
alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri locale s-au executat lucrari de realizare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa, 
care includ: 

 3 foraje (realizate din anul 2015), cu o capacitate de 80 mc/zi; 
 Statie de clorinare; 
 Rezervor de inmagazinare; 
 Retea de distributie, L = 16,8 km, PEID, De 90 – 125 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.55 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA LEU 

Comuna Leu are in componenta localitatile Leu si Zanoaga. In comuna exista un sistem centralizat 
de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2007. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului este reprezentata de un front de captare, avand capacitatea de 7,3 l/s. 
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Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare, cu (2+1) pompe, avand Q = 18 mc/h, 
H = 49-53 m, P = 4 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu clor, cu o capacitate de 352 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 1.665 m, este din OL si PEID si are diametre de 63 mm, respectiv 
110 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 400 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului de alimentare cu apa Leu are o lungime totala de 21 km, 
este executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 200 mm. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri guvernamentale + fonduri locale PNDR 2014-2020 sunt in curs de implementare lucrari 
prin contractul „Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Leu, sat Zanoaga”: 

 Retea de distributie, L = 7,1 km, PEID, De 63 – 125 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.56 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA LIPOVU 

Comuna Intorsura cuprinde satele Lipovu si Lipovu de Sus. In prezent, nu exista sistem functional 
de alimentare cu apa (au fost realizate o serie de lucrari din tot necesarul; in prezent, se reliciteaza 
contractul pentru terminarea lucrarilor).  

Lucrari in derulare 

Prin fonduri locale s-au executat lucrari de realizare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa, 
care includ: 

 2 foraje (realizate din anul 2012), cu o capacitate de 60 mc/zi; 
 Statie de clorinare; 
 Rezervor de inmagazinare; 
 Retea de distributie, L = 32,0 km, PEID, De 63 – 150 mm (executata); in curs de realizare 

inca 1 km retea. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.57 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MACESU DE JOS 

Comuna Macesu de Jos are in componenta localitatile Macesu de Jos si Sapata si dispune de un 
sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functune in anul 2018. 

Captarea apei 

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare (2 puturi) amplasat la 1 km de localitatea 
Macesu de Jos. Acesta are o capacitate de 864 mc/zi. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare echipata cu 2 pompe. 
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Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu clor lichid, avand capacitatea maxima de 
864 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa are L = 300 m, PEID, De 200 
mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului Macesu de Jos are o lungime totala de 20,5 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 200 mm. La reteaua de alimentare cu apa 
exista 713 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.58 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MACESU DE SUS 

Comuna Macesu de Sus are in componenta doar localitatea Macesu de Sus si dispune de un sistem 
centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2012. 

Captarea apei 

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare (2 puturi) cu capacitatea de 172,8 mc/zi. 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare echipata cu 2 pompe. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu clor. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa are L = 400 m, PEID, De 110 
mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului Macesu de Sus are o lungime totala de 18,0 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 90 mm si 110 mm. La reteaua de alimentare cu apa 
exista 328 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.59 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MARSANI 

Comuna Marsani este formata doar din satul Marsani, care dispune de infrastructura de alimentare 
cu apa, pusa in functiune in anul 2015. 

Captarea apei 

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare. 
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Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista o statie de pompare. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o statie de tratare cu denitrificare si dezinfectie cu clor. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa este din PEID, De 110 mm. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului Marsani are o lungime totala de 10 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 160 mm. La reteaua de alimentare cu apa exista 200 
bransamente, insa populatia nu s-a bransat (apa este momentan distribuita prin cismele stradale). 

Lucrari in derulare 

In prezent, prin fonduri finantate prin PNDL II, sunt in derulare lucrari de extindere a sistemului 
existent de alimentare cu apa, in cadrul proiectului „Extindere alimentare cu apa in sistem centralizat 
in comuna Marsani, judetul Dolj”: 

- Extindere front de captare cu 3 foraje; 
- Extindere statie de tratare; 
- Extindere retea de distributie, L = 16,0 km, PEID, De 110-160 mm; 
- Executie 1200 bransamente; 
- Extindere capacitate de inmagazinare, 1 rezervor V = 200 mc. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.60 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MELINESTI 

Comuna Melinesti are in componenta localitatile Melinesti, Bodaiesti, Bodaiestii de Sus, Godeni, 
Muierusu, Negoiesti, Odoleni, Ohaba, Plosnita, Popesti, Spineni, Valea Mare si Valea Muierii de Sus. 

In comuna nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2019-2021 se propun lucrari prin contractul „Alimentare cu apa in comuna 
Melinesti” (lucrari doar pentru satul Melinesti): 

 2 foraje; 
 Statie de tratare, capacitate 4,4 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 250 mc; 
 Statie de pompare in retea; 
 Retea de distributie, L = 16 km, PEID, De 63 – 140 mm. 

Deficiente 

Localitatile Bodaiesti, Godeni, Muierusu, Negoiesti, Ohaba, Plosnita, Popesti, Spineni, Valea Mare si 
Valea Muierii de Sus nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.61 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BODAIESTII DE SUS – ODOLENI (UAT 
MELINESTI) 

Lucrari in derulare 
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Prin fonduri AFIR 2019-2021 se propun lucrari prin contractul „Infiintare sistem public de alimentare 
cu apa si canalizare in Bodaiestii de Sus si Odoleni” (UAT Melinesti): 

 2 foraje; 
 Statie de tratare, capacitate 2,0 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 200 mc; 
 Statie de pompare in retea; 
 Retea de distributie, L = 6,8 km, PEID, De 90 – 125 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.62 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MOTATEI 

Comuna Motatei are in componenta localitatile Motatei, Dobridor si Motatei Gara. Dintre acestea 
doar satul Motatei dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 
2005. 

Captarea apei 

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare (4 puturi) cu capacitatile de 8,71 l/s, 2,5 l/s, 
2,4 l/s si 5,0 l/s. Debitul total de apa captata este de 18,62 l/s (primul put este scos din uz datorita 
continutului ridicat de nitrati). 

Statie de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista 4 statii de pompare echipate cu cate 2 pompe, care asigura 
debite de 1,8÷2,7 l/s si inaltimi de pompare de la 50 la 58 m. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de tratare containerizata, cu configuratia: bazin de 
amestec, statie de tratare pentru eliminarea compusilor de azot (pe baza de schimb de ioni), si 
instalatie de clorinare (cu capacitatea de 20,32 l/s). 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la frontul de captare la gospodaria de apa are Ltot = 1.249 m, PEID, De 
110-250 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in 2 rezervoare cu capacitatea totala de 1000 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a localitatii Motatei are o lungime totala de 26,247 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 32 mm si 250 mm. La reteaua de alimentare cu apa exista cca. 
1.382 bransamente particulare si 6 bransamente ale societatilor comerciale. 

Deficiente 

- Costurile de tratare a apei in localitatea Motatei sunt ridicate datorate calitatii scazute 
ale acesteia; 

- Satele Dobridor si Motatei Gara nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.63 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA VELESTI (UAT MURGASI) 

Comuna Murgasi are in componenta localitatile Balota de Jos, Balota de Sus, Busteni, Gaia, Murgasi, 
Picaturile, Rupturile si Velesti. 

Localitatea Velesti exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2007, 
prin Banca Mondiala. 
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Captarea apei 

Sursa de apa este reprezentata de un front de captare (1 put) cu capacitatea maxima de 8,0 l/s, 
echipat cu o pompa avand Q = 15 mc/h, H = 30 m. 

Statie de pompare 

Distributia apei in retea se realizeaza cu ajutorul unei statii de pompare tip booster, cu (1+1) pompe, 
avand Q = 23 mc/h, H = 6 bari si o pompa pentru incendiu cu Q = 20 mc/h, H = 6 bari. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu ultraviolete, avand capacitatea maxima 
de 120 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 250 m, OL, Dn 125 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 100 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemului Velesti are o lungime totala de 7,5 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm. Pe retea exista 452 bransamente. 

Deficiente 

Localitatile Murgasi, Picaturile si Rupturile nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.64 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BALBOTA (UAT MURGASI) 

Exista un sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Balbota de Jos, Balbota de Sus, Busteni 
si Gaia pus in functiune in anul 2012, prin fonduri AFIR. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Balbota este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi. 

Statie de pompare 

Nu este cazul. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie cu clor (in satul Boalbota de Jos) cu o 
capacitate de 120 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 1,2 km, din OL si are 150 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemlui Balbota are o lungime totala de 15 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 
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2.9.1.65 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA NEGOI 

Comuna Negoi are in componenta doar localitatea Negoi si dispun de infrastructura de alimentare 
cu apa, dat in operare in perioada 2014-2015. 

Captarea apei 

Sursa de apa a este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi, fiecare avand o 
capacitate de 5 l/s. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa exista o statie de pompare, ce include (2+1) pompe, avand 
caracteristicile: Q = 1,67-8,33 l/s, H = 60-44 m, P = 7,5 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de tratare tip container, ce cuprinde: bazine de reactie (V 
= 2 x 30 mc), instalatie de clorinare, filtre cu carbune activ. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 80 m, din PEID, PN 16 si are diametre de 75-110 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei a sistemlui Negoi are o lungime totala de 6,0 km, este executata din 
PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm. Reteaua are 180 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.66 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CALUGAREI (UAT ORODEL) 

Comuna Orodel are in componenta localitatile Orodel, Bechet, Calugarei, Cornu si Teiu. Dintre 
acestea doar satul Calugarei dispun de infrastructura de alimentare cu apa, dat in operare in anul 
2012. 

Captarea apei 

Sursa de apa a este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi cu o capacitate totala 
de 384 mc/zi. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, avand capacitatea de 
192 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune este din PEID si are diametrul de 110 mm, L = 120 m. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor cu capacitatea de 29 mc. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a sistemului Calugarei are o lungime totala de 6,5 km, este executata din 
PEID, de 63-100 mm si are 138 bransamente. 

Deficiente 
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Localitatile Orodel, Cornu, Teiu si Bechet nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.67 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PERISOR  

Comuna Perisor are in componenta localitatile Perisor si Maracinele. Fiecare din cele doua localitati 
dispune de un sistem individual de alimentare cu apa. 

Sistemul de alimentare cu apa Perisor a fost pus in functiune in anul 2009. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Perisor este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi, cu 
o capacitate de 816 mc/zi. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare, formata din (2+1) pompe, cu 
caracteristicile Q = 18 mc/h, P = 4 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu ultraviolete, cu o capacitate de 30 
mc/h. 

Aductiune 

n/a. 

Rezervoare 

n/a. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Perisor are o lungime totala de 19,5 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 125 mm.  

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.68 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MARACINELE (UAT PERISOR) 

Sistemul de alimentare cu apa Maracinele a fost pus in functiune in anul 2013. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Maracinele este reprezentata de un front de captare (1 put), cu o 
capacitate de 216 mc/zi. 

Statie de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare, formata din (2+1) pompe, cu 
caracteristicile Q = 8,5 mc/h, P = 1,1 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu ultraviolete. 

Aductiune 

n/a. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 
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Reteaua de distributie a apei din localitatea Maracinele are o lungime totala de 6,0 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 110 mm.  

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.69 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PLESOI 

Comuna Plesoi are in componenta localitatile Plesoi, Milovani, Castrovani si Frasin. 

In prezent, comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2, cu termen de finalizare in anul 2022, prin contractul „Alimentare cu apa in 
satele Plesoi si Milovani”, se propun urmatoarele lucrari: 

 2 foraje, Q1 = 1,2 l/s, Q2 = 2,4 l/s; 
 Conducta de aductiune, L = 400 m; 
 Statie de clorinare; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 300 mc; 
 Statie de pompare in retea (inclusiv pompa de incendiu); 
 Retea de distributie, L = 18 km, PEID, De 75 – 160 mm; 
 360 bransamente. 

Deficiente 

Localitatea Frasin nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.70 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PREDESTI 

Comuna Predesti are in componenta localitatile Predesti, Bucicani si Predestii Mici. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2020. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Predesti este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi (din 
care unul este nefunctional), cu capacitatea unitara de 8 l/s. 

Statie de pompare 

Presiunea apei in retea este asigurata cu ajutorul unei statii de pompare. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 150 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in 2 rezervoare cu capacitatea de 2 x 250 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Robanesti are o lungime totala de 12 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 180 mm. La reteaua de distributie exista 450 
bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

94 

2.9.1.71 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA RADOVAN 

Comuna Radovan are in componenta satele Radovan, Fantanele si Tirnava.  

In prezent, comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2, cu termen de finalizare in anul 2022, se executa lucrarile aferente contractului 
„Sistem de alimentare cu apa in comuna Radovan, judetul Dolj, satele Radovan si Fantanele”: 

- 2 puturi in Radovan, 2 puturi in Fantanele; 
- 2 rezervoare, cu capacitatile V1 = 150 mc, V2 = 200 mc; 
- Retea de distributie, L = 18 km. 

Deficiente 

Satul Tarnava nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.72 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA RAST 

Comuna Rast are in componenta doar localitatea Rast. In urma inundatiilor din vara anului 2006, 
localitatea Rast a fost mutata cu cca. 5.0 km nord de actualul amplasament, pe D.J. Rast - Bailesti. 
Localitea care s-a construit se numeste Rast (Nou) si cuprinde 780 de gospodarii si sediile institutiilor 
publice. Este amplasata pe un platou, care nu este expus inundatiilor, la cota +38.0 m. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Rast este reprezentata de un front de captare, format din 3 puturi echipate 
cu cate o pompa submersibila, fiecare avand caracteristicile Q = 4,15 l/s, H = 37 m, P = 3 kW. 

Statie de pompare 

Apa dezinfectata inmagazinata este pompata cu ajutorul statiei de pompare in reteaua de distributie, 
care este echipata cu: 

 1+1 pompe cu turatie variabila, avand Qtot = 19,24 l/s; H = 30 mCA, P = 2 x 5,5 kW; 

 pompa de incendiu. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de tratare, avand urmatoarea componenta: 

1. trei rezervoare pentru oxidarea manganului si amoniului, cu diametrul de 1422 mm;  

2. instalatie de injectare a permanganatului de potasiu (KMn04);  

3. instalatie pentru preclorare; 

4. instalafie de preparare a aerului comprimat pentru actionarea vanelor pneumatice si pentru 
procesul de oxidare; 

5. patru filtre rapide de nisip sub presiune, cu diametrul de 1220 mm in care se realizeaza o 
viteza de filtrare 9,60 m/h; 

6. patru filtre de carbune activ granular sub presiune, cu diametrul de 1220 mm in care se 
realizeaza o viteza de filtrare 9,60 m/h; 

7. suflana pentru asigurarea cantitatii de aer necesar pentru spalarea filtrelor cu caracteristicile 
Q = 65 Nm3/h, H = 0,7 bari; 

8. instalatie de preparare si dozare a reactivului; 

9. un pavilion pentru personalul de exploatare, dotat cu instalatii sanitare si tanc de colectare. 

Apa de spalare de la filtrele sub presiune cu nisip cuartos, care contine in suspensie dioxid de 
mangan (MnO2), se limpezeste intr-un ingrosator de namol (decantor vertical), iar namolul retinut 
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se deshidrateaza pe platforme de uscare, fiind ulterior incarcat manual si transportat pentru a fi 
depozitat in conditii de protectie a mediului sau va fi folosit eventual ca materie prima pentru 
fabricarea de coloranti. 

Aerul care se elimina din recipientele de aerare este evacuat in afara containerului deoarece el 
contine urme de clor care in timp, prin acumulare in container ar putea deveni periculos. 

Dezinfectia apei se realizeaza de instalatia pentru preclorare, care foloseste hipocloritul de sodiu. 

Aductiune 

Transportul apei de la frontul de captare la gospodarie se realizeaza printr-o conducta de PEID, De 
90-160 mm, L = 516 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 650 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Rast are o lungime totala de 19,872 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 200 mm. La reteaua de distributie exista 1300 
bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.73 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ROBANESTI 

Comuna Robanesti are in componenta localitatile Robanestii de Jos, Bojoiu, Golfin, Lacrita Mare, 
Lacrita Mica, Robanestii de Sus. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2008, care 
deserveste toate satele. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Robanesti este reprezentata de un front de captare, format din 2 puturi. 

Statie de pompare 

Nu este cazul. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa, cu o capacitate de 300 mc/zi. 

Aductiune 

Conducta de aductiune are L = 150 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Robanesti are o lungime totala de 24 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 200 mm. La reteaua de distributie exista 900 
bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.74 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ROJISTE 

Comuna Rojiste are in componenta satele Rojiste si Tamburesti.  
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In prezent, comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2, cu termen de finalizare in anul 2022, se executa lucrarile aferente contractului 
„Infiintare retea de apa potabila in sat Rojiste, comuna Rojiste, judetul Dolj”, care cuprinde 
urmatoarele lucrari: 

- Front de captare, capacitate 10,18 l/s; fiecare din cele doua puturi va fi echipat cu cate 
o pompa, avand Q = 3,5 l/s, H =37 m, P = 2,2 kW; 

- Statie de tratare (cu denitrificare, schimbatori de ioni), avand capacitatea Q = 7 l/s; 
- Aductiune, L = 205 m, De 75-180 mm; 
- Statie de pompare, cu (2+1) pompe, Q = 10,18 l/s, H = 37 m si vas de expansiune, V 

= 302 mc; 
- Retea de distributie, PEID, De 63-180 mm, L = 13,654 km 

Deficiente 

Localitatea Tamburesti nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.75 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SEACA DE CAMP 

Comuna Seaca de Camp are in componenta localitatile Seaca de Camp si Piscu Nou. 

Captarea apei 

Captarea apei se face din sursa subterana prin intermediul a doua foraje, fiecare avand capacitatea 
de 3 l/s. Fiecare foraj este dotat cu cate o pompa, avand Q = 11 mc/s, H = 15 m. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa exista o statie de pompare formata din 2 pompe (Q = 25 mc/h, H = 
40 m) si o pompa de incendiu (Q = 85 mc/h, H = 35 m). 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa este prevazut cu instalatie de tratare cu clor gazos. 

Aductiune 

Conductele de aductiune ale sistemului masoara L = 290 m, din PEID, De 90-315 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor de stocare, avand capacitatea V = 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 23,258 km, PEID, De 40-225 mm. 

Deficiente 

Majoritatea bransamentelor sunt amplasate pe domeniul privat, ceea ce face imposibila interventia/ 
citirea contoarelor de catre Operator. In plus, exista volume mari de apa furata din retea. 

 

2.9.1.76 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SEACA DE PADURE 

Comuna Seaca de Padure are in componenta localitatile Seaca de Padure, Rachita de Sus si Valeni. 
Dintre acestea, doar satul Seaca de Padure dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Seaca de Padure este reprezentata de un put forat, echipat cu o pompa 
submersibila, avand Q = 10,8 mc/h. 

Statie de pompare 
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Asigurarea presiunii in retea se realizeaza cu ajutorul unei statii de pompare (amplasata in 
gospodaria de apa), echipata cu 1+1 pompe (caracteritici: Q = 14 mc/h, H = 20 m, P = 2 x 2,2 kW). 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde o instalatie de dezinfectie cu ultraviolete. 

Aductiune 

Conducta de aductiune de la foraj la gospodaria de apa este din PEID, De 75 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 80 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Seaca de Padure are o lungime totala de 4,048 km, este 
executata din PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm. 

Deficiente 

- Localitatea Seaca de Padure este deservita partial de o retea de distributie; 
- Localitatile Rachita de Sus si Veleni nu au sisteme centralizate de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.77 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SECU 

Comuna Secu are in componenta localitatile Secu, Comanicea, Smadovicioara de Secu si Sumandra. 

Captarea apei 

Captarea apei se face din sursa subterana prin intermediul a doua foraje, cu capacitatile de 3 l/s, 
respectiv 1,8 l/s. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa exista o statie de pompare formata din 2 pompe (Q = 25 mc/h, H = 
40 m) si o pompa de incendiu (Q = 85 mc/h, H = 35 m). 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa este prevazut cu instalatie de tratare cu ultraviolete, de capacitate 
504 mc/zi. 

Aductiune 

Conductele de aductiune ale sistemului masoara L = 210 m, din PEID, De 125 mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor de stocare, avand capacitatea V = 250 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 10 km, PEID, De 110-160 mm. La retea exista 
220 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri alocate prin PNDL2, in cadrul proiectului „Reabilitare sistem de alimentare cu apa pentru 
satele Comanicea, Secu si Sumandra” se propun urmatoarele lucrari (an de finalizare 2021): 

 Reabilitarea frontului de captare; 
 Realizare conducta aductiune, PEID, L = 160 m, De 90-160 mm; 
 Statie de pompare in retea, (1+1) pompe, Q = 2,7 mc/h, H = 60 m; 
 Retea de distributie, PEID, L = 6,0 km. 

Deficiente 

Localitatea Smadovicioara de Secu nu are sistem centralizat de alimentare cu apa. 
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2.9.1.78 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SILISTEA CRUCII 

Comuna Silistea Crucii are in componenta doar localitatea Silistea Crucii. 

Captarea apei 

Nu se cunosc informatii. 

Statie de pompare 

n/a. 

Statie de tratare 

n/a. 

Aductiune 

n/a. 

Rezervoare 

n/a. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Silistea Crucii are o lungime totala de 14 km, executata 
in anul 2016, insa este nefunctionala. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.79 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA TALPAS 

Comuna Talpas are in componenta localitatile Talpas, Moflesti, Nistoi, Putinei si Soceni. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2020 (prin 
PNDL 1), care deserveste toate satele. 

Captarea apei 

Sursa de apa a sistemului Talpas este reprezentata de un front de captare, cu o capacitate de 5 l/s. 

Statie de pompare 

Pentru transportul apei in reteaua de distributie, sistemul este prevazut cu o statie de pompare (1 
an vechime), 2 x 7,5 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa, cu o capacitate de 432 mc/zi. 

Aductiune 

De la captare la statia de tratare este prevazuta o conducta de aductiune, L = 150 m, PEID, De 110 
mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 241 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din comuna Talpas are o lungime totala de 16,7 km, este executata 
din PEID, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 125 mm. 

Deficiente 
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Prin proiect nu au fost realizate si bransamente, ele urmand a fi executate prin bani alocati de la 
bugetul local. 

 

2.9.1.80 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA PREAJBA DE PADURE SI TESLUI (UAT 
TESLUI) 

Comuna Teslui are in componenta localitatile Teslui, Cosereni, Fantanele, Preajba de Jos, Prejba de 
Padure, Tartal, Urieni si Viisoara Mosneni. 

In comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2005, care 
deserveste satul Preajba de Padure si alt sistem functional din anul 2012 in satele Viisoara Mosneni, 
Urieni si Teslui. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru cele doua sisteme este reprezentata de cate un front de captare (amplasate 
unul in Preajba de Padure cu capacitatea de 8,53 mc/h, celalalt in Teslui). 

Statie de pompare 

Pentru transportul apei in reteaua de distributie, sistemul de alimentare Preajba de Padure este 
prevazut cu o statie de pompare prevazuta cu 2+1 pompe si o pompa de incendiu. 

Statie de tratare 

Sistemele de alimentare cuprind cate o instalatie de dezinfectie apa cu clor (capacitate 2,37 l/s a 
celei din Preajba de Padure). 

Aductiune 

N/a. 

Rezervoare 

Pentru sistemul Preajba de Padure, apa dezinfectata este inmagazinata intr-un rezrevor cu 
capacitatea V = 150 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 3 km in satul Preajba de Jos, respectiv 9,0 km 
in celelalte sate, este executata din PEID si include in total 350 bransamente. 

Deficiente 

Localitatile Fantanele si Tartal nu au infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.1.81 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PREAJBA DE JOS - COSERENI (UAT 
TESLUI) 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2 se propun urmatoarele lucrari (UAT Teslui): 

 1 foraj; 
 Statie de clorinare; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 250 mc; 
 Statie de pompare in retea; 
 Retea de distributie, L = 8,0 km, PEID, De 63 – 160 mm. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 
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2.9.1.82 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA TUGLUI 

Comuna Tuglui are in componenta localitatile Tuglui si Jiul. 

Comuna dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2007. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Tuglui este reprezentata de un front de captare (2 puturi forate) cu 
capacitatea de 36,3 mc/zi, care insa nu furnizeaza apa potabila. 

Statie de pompare 

In incinta gospodariei de apa este amplasata o statie de pompare, echipata cu (1+1) pompe, avand 
Q = 125 l/s, H = 41,4 m, P = 5,5 kW. 

Statie de tratare 

Sistemul de alimentare include o statie de tratare cu functii de dedurizare si clorinare. 

Aductiune 

Transportul apei brute se realizeaza printr-o conducta de aductiune executata din PEID, L = 135 m, 
De 90 mm. 

Rezervoare 

n/a 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 5,4 km, este executata din PEID, De 63-125 mm. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR (perioada de finantare 2017-2021), in cadrul proiectului „Proiect integrat: 
modernizare, extindere infrastructura apa si infiintarea retelei de apa uzata in comuna Tuglui, jud. 
Dolj” sunt in curs de implementare urmatoarele lucrari: 

 1 foraj, capacitate 2,84 l/s; 
 Conducta de aductiune apa bruta, L = 418 m, PEID, de 90 mm; 
 Statie de tratare a apei, capacitate 28,8 mc/h; 
 Statie de pompare in retea, (1+1) pompe cu caracteristicile Q = 10,39 l/s, H = 45 m; 
 Retea de distributie, L = 8,0 km, PEID, De 63 – 160 mm, inclusiv 343 bransamente. 

Deficiente 

Costurile de operare ale sistemului de alimentare Tuglui sunt ridicate. 

 

2.9.1.83 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA UNIREA 

Comuna Unirea are in componenta doar localitatea Unirea si dispune de cate un sistem centralizat 
de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2016. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Unirea este reprezentata de un front de captare (4 puturi), fiecare 
echipat cu cate o pompa avand Q = 10,4 l/s, H = 80 m, P = 9,6 kW. 

Statie de pompare 

n/a 

Statie de tratare 

n/a 

Aductiune 
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Transportul apei brute se realizeaza prin conducte de aductiune executata din PEID, De 140 mm, L 
= 1.800 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor de stocare, avand V = 450 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 29 km, este executata din PEID, De 75-160 mm. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2 (perioada de finantare 2017-2021), in cadrul proiectului „Extindere retea 
alimentare cu apa si statie de tratare” sunt in curs de implementare urmatoarele lucrari: 

 Statie de tratare a apei cu denitrificare, capacitate >15 l/s; 
 Retea de distributie, L = 3,2 km, PEID, De 110, inclusiv 202 bransamente; 
 Bazin inmagazinare apa, V = 400 mc. 

Deficiente 

Costurile de tratare a apei sunt ridicate datorate calitatii scazute ale acesteia. 

 

2.9.1.84 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA URZICUTA 

Comuna Urzicuta are in componenta localitatile Urzicuta si Urzica Mare. 

Fiecare din cele doua localitati dispune de cate un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in 
functiune in anul 2010. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Urzicuta este reprezentata de un front de captare (1 put) cu 
capacitatea de 698 mc/zi. 

Statie de pompare 

Nu este cazul.Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu capacitatea de 720 mc/zi. 

Aductiune 

Transportul apei brute se realizeaza printr-o conducta de aductiune executata din PEID, De 90-110 
mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor de stocare, avand V = 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 28 km, este executata din PEID, De 63-160 mm si include in 
total 587 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.85 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA URZICA MARE (UAT URZICUTA) 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Urzica Mare este reprezentata de un front de captare (1 put) cu 
capacitatea de 302,4 mc/zi. 

Statie de pompare 
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Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu capacitatea de 300 mc/zi. 

Aductiune 

Transportul apei brute se realizeaza printr-o conducta de aductiune executata din PEID, De 90-110 
mm. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata intr-un rezervor de stocare, avand V = 300 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 12 km, este executata din PEID, De 63-160 mm si include in 
total 253 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.86 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA VALEA STANCIULUI 

Comuna Valea Stanciului este formata din satele Valea Stanciului si Horezu Poenari. Comuna nu 
dispune de un sistem centralizat ce alimentare cu apa. 

In anul 2007 a inceput implementarea unui proiect privind realizarea unui sistem de alimentare cu 
apa prin OG28, insa au fost executate doar retelele, fara lucrari aditionale (camine de bransament, 
surse, statii de pompare, gospodarie de apa etc.), drept care lucrarea a ramas nereceptionata. 

In prezent, prin fonduri guvernamentale, a fost realizat un nou proiect pentru modernizarea 
sistemului de alimentare cu apa, astfel incat se doreste terminarea lucrarilor si darea in exploatare. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.87 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA VARTOP 

Comuna Vartop are in componenta doar localitatea Vartop si detine sistem centralizat ce alimentare 
cu apa. 

La retea exista in prezent 394 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.88 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA VARVORU DE JOS 

Comuna Varvoru de Jos are in componenta localitatile Varvoru de Jos, Bujor, Ciutura, Criva, 
Dobromira, Dragoaia, Gabru si Varvor si dispune de cate un sistem centralizat de alimentare cu apa, 
pus in functiune in anul 2007 si extins ulterior in anii 2012 si 2021. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Varvoru de Jos este reprezentata de un front de captare (10 puturi). 

Statie de pompare 

Fiecare din cele 5 gospodarii de apa (Ciutura, Varvor, Varvoru de Jos, Gabru si Criva) este prevazuta 
cu cate o statie de pompare. 
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Statie de tratare 

Sistemul de alimentare cuprinde 6 instalatii de dezinfectie, amplasate in satele Ciutura, Varvor, 
Varvoru de Jos, Gabru si Criva. 

Aductiune 

Transportul apei brute se realizeaza prin 10 conducte de aductiune executate din PEID, De 63 mm, 
cu L = 10÷100 m. 

Rezervoare 

Ulterior, apa este inmagazinata in rezervoare de stocare, amplasate in gospodariile de apa 
mentionate mai sus, cu capacitati variind intre 30 m3 si 150 m3. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 28 km, este executata din PEID, De 63-110 mm si include in 
total 1.453 bransamente. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR (perioada de finantare 2018-2021), in cadrul proiectului „Sistem alimentare cu 
apa si SEAU in sat Dobromira” sunt in curs de implementare urmatoarele lucrari: 

 2 puturi forate; 
 Conducte de aductiune, PEID, De 110 mm, L = 150 m; 
 Statie de clorinare; 
 Rezervor de inmagazinare, V = 150 m3; 
 1 statie de pompare; 
 Retea de distributie, L = 6,8 km, PEID, De 110, inclusiv 145 bransamente. 

Deficiente 

Nu au fost constatate deficiente. 

 

2.9.1.89 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA VELA 

Comuna Vela are in componenta localitatile Vela, Bucovicior, Gubaucea, Stiubei si Suharu. Comuna 
nu detine sistem centralizat ce alimentare cu apa. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDLII (perioada de finantare 2018-2021), este in implementare proiectul „Infiintare 
sistem de alimentare cu apa in comuna Vela, sat Vela, judetul Dolj”. 

Deficiente 

Localitatile Bucovicior, Gubaucea, Stiubei si Suharu nu au infrastructura centralizata de alimentare 
cu apa si nici lucrari in derulare. 

 

2.9.1.90 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA VERBITA 

Comuna Verbita in componenta localitatile Verbita si Verbicioara. Insa doar satul Verbita dispune de 
cate un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 2013. 

Captarea apei 

Sursa de apa pentru sistemul Verbita este reprezentata de un front de captare (2 foraje). 

Statie de pompare 

Nu este cazul. 

Statie de tratare 

Sistemul de tratare cuprinde o instalatie de dezinfectie apa cu capacitatea de 25 mc/h. 
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Aductiune 

Nu este cazul. 

Rezervoare 

Nu este cazul. 

Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei are L = 7,5 km, este executata din PEID si include 60 bransamente. 

Deficiente 

- Localitatea Verbita este acoperita partial cu retea de distributie; 
- Localitatea verbicioara nu are infrastructura centralizata de alimentare cu apa. 

 

2.9.2 INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE A JUDEȚULUI DOLJ 

2.9.2.1 AGLOMERAREA FILIASI 

Retea de canalizare 

Primele lucrari de canalizare s-au realizat in perioada 1971-1974, ca urmare a amplasarii in zona de 
vest a orasului a Fabricii de transformatoare. S-au executat urmatoarele colectoare: 

 colectorul de ape uzate menajere pentru zona industriala; 

 colectorul de ape uzate menajere pentru oras; 

 colectorul de ape pluviale, pentru zona industriala. 

Canalizarea este in sistem divizor, menajer, pluvial si mixt, cele trei retele fiind alcatuite din tuburi 
de beton si OL cu diametre Dn 200 - Dn 600 mm. Reteaua menajera are o lungime L = 45,6 km.  

Apa uzata din canalizarea menajera este transportata gravitational la statia de epurare si, dupa ce 
este epurata mecano-biologic, este evacuata gravitational in raul Jiu. Exista doua cazuri in care apa 
uzata menajera este descarcata direct in emisar, fara a fi epurata: 

 apa uzata menajera de la Scoala generala Filiasi este evacuata in paraul Cioranu; 

 apa uzata menajera de la Parchetul, Judecatoria si Politia din Filiasi, Scoala de Arte si Meserii 
si Asezamantul pentru persoanele de varsta a treia, este colectata de o canalizare zonala si 
apoi este evacuata in paraul Fratosita. 

Reteaua de canalizare pluviala evacueaza apele pluviale din zonele joase in paraul Cioranu dar si in 
reteaua menajera. 

Statii de pompare apa uzata 

Statia de pompare amplasata la intrarea in statia de epurare este prevazuta cu un gratar cu curatire 
manuala, pentru retinerea corpurilor cu dimensiuni mari evacuate odata cu apa uzata din colectorul 
Dn 600 mm. In camera de deasupra planseului s-a amenajat statia de pompare echipata cu 2+1 
pompe ACV, fiecare avand Q = 90 m3/h si H = 15,0 mCA. Apa uzata este pompata pe o conducta 
Dn 200 mm, pe care este montat un debitmetru, la bazinul combinat. 

Statia de epurare 

Statia de epurare, data in functiune in anul 1974, este amplasata in partea de vest a orasului la 
nord de drumul comunal Filiasi-Balta, si are urmatoarea configuratie: 

 statie de pompare are uzate; 

 bazin combinat, cu compartimente pentru aerare si decantare; 

 doua platforme de uscare a namolului, fiecare cu dimensiunile de 40,0 x 5,0 m; 

 cladire laborator. 

A fost dimensionata pentru Q = 32 l/s, iar alte date privind incarcarile efluentului si condiţiile de 
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evacuare in emisar, raul Jiu, nu se cunosc. 

Apa epurata este evacuata gravitational in emisar, de o conducta Dn 200 mm. 

Namolul activat in exces este evacuat gravitational in paturile de uscare si de aici este depozitat la 
groapa de gunoi a orasului. 

Deficiente 

- Parte din reteaua de canalizare (zona de blocuri) este formata din conducte vechi si 
colmatate, fara panta; 

- De asemenea, reteaua de canalizare nu acopera toata trama stradala. 

 

2.9.2.2 CUSTERELE BRADESTI SI TATOMIRESTI 

In comuna Bradesti nu exista infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL II, s-au executat lucrari in satele Bradesti, Bradesti Batrani, Racarii de Jos si 
Tatomiresti, astfel: 

- Retea de canalizare, L = 33 km; 

- Statii de epurare: 2 (Tatomiresti si Bradesti). 

Deficiente 

In satele Meteu si Piscani nu exista infrastructura centralizata de canalizare sau lucrari in derulare. 

 

2.9.2.3 CLUSTERUL CRAIOVA 

Clusterul Craiova include localitatile prezentae mai jos: 

Tabel 2-54 - Componenta clusterului Craiova 

Clustere 
Aglomerari 

componente 
Localitati 

componente 

Unitate 
Administrativ 

Teritoriala 

Urban 
/ Rural 

CRAIOVA 

Craiova 

Craiova Craiova Urban 
Carcea* Carcea Rural 
Malu Mare** Malu Mare Rural 
Bucovat Bucovat Rural 
Carligei Bucovat Rural 

Simnicu de Sus 

Cornetu  Simnicu de Sus Rural 
Deleni Simnicu de Sus Rural 
Dutulesti Simnicu de Sus Rural 
Izvor Simnicu de Sus Rural 
Lesile Simnicu de Sus Rural 
Milesti Simnicu de Sus Rural 
Albesti Simnicu de Sus Rural 
Dudovicesti Simnicu de Sus Rural 
Simnicu de Sus Simnicu de Sus Rural 
Romanesti Simnicu de Sus Rural 
Floresti Simnicu de Sus Rural 

Isalnita Isalnita Isalnita Rural 

Ghercesti - 
Mischii - Pielesti 

Ghercesti Ghercesti Rural 
Garlesti Ghercesti Rural 
Mischii Mischii Rural 
Mlecanesti Mischii Rural 
Urechesti Mischii Rural 
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Clustere Aglomerari 
componente 

Localitati 
componente 

Unitate 
Administrativ 

Teritoriala 

Urban 
/ Rural 

Motoci Mischii Rural 
Pielesti Pielesti Rural 

*** Partial UAT Carcea (zona Banu Maracine, zona Pelendava si zona Aeroport)   

**** Partial UAT Malu Mare (zona Selgros) 

2.9.2.3.1 Aglomerarea Craiova 

In Studiul de fezabilitate s-a reevaluat limita aglomerarii Craiova constituita din localitatile Craiova, 
partial Carcea (zona Aeroport, zona Pelendava, zona Banu Maracine), partial Malu Mare (zona Henry 
Ford) si Bucovat (satele Bucovat si Carligei). 

In prezent doar municipiul Craiova si cartierul Banu Maracine (UAT Carcea) dispun de retele de 
canalizare, apele uzate colectate fiind transportate in statia de epurare Facai din Craiova de 
capacitate 385.000 l.e.  

Retea de canalizare 

Municipiul Craiova 

Lungimea totala a retelelor de canalizare este de 579,018 km (cu diametre cuprinse intre 200 mm 
si 1650 mm), alcatuita din conducte PREMO, PVC, beton, otel si PAFSIN si realizata in sistem mixt, 
zona centrala si de nord este in sistem unitar (109 km), iar zona de nord-vest, vest si de sud in 
sistem divizor (470 km). 

Lungimea colectoarelor principale este de 250 km.  

Din lungimea totala de 579 km, prin POS Mediu au fost executate lucrari de reabilitare si extindere 
a retelei de canalizare din municipiul Craiova dupa cum urmeaza: 

In cadrul contractului de lucrari CL 1- Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si 
canalizare in municipiului Craiova, au fost reabilitati 2,041 km retea canalizare si a fost extinsa 
reteaua de canalizare cu 66,859 km. 

Pe reteaua de canalizare sunt prevazute 28.611 racorduri la case, 2.680 racorduri la blocuri, 2.400 
racorduri la agenti economici si 355 racoduri la institutii. 

Apele meteorice din muncipiul Craiova sunt colectate de reteaua de canalizare unitara sau de 
canalizare pluviala (unde exista sistem divizor de canalizare), fiind evacuate gravitational sau prin 
pompare catre statia de epurare sau la debite foarte mari, sunt evacuate direct prin 7 guri de 
evacuare in canalul Craiovita. 

Localitatea Carcea 

Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona Banu Maracine”- sursa de finantare 
buget local” au fost realizate investitii in sistemul de canalizare astfel: 7.248 m retea canalizare din 
PVC cu diametre cuprinse intre 250-400 mm si 340 racorduri. 

Evacuarea apei uzate din zona Banu Maracine se face in canalizarea orasului Craiova. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare este prevazut, in zonele joase ale orasului, cu 21 statii de pompare apa uzata 
(Q = 0,23 ÷ 583 l/s, H = 9 ÷ 30 m). 

Statia de epurare 

Apele uzate colectate din municipiul Craiova sunt epurate in statia de epurare a municipiului Craiova 
(amplasata in localitatea Facai) si apoi deversate in raul Jiu.  

Statia de epurare Facai - Craiova a fost reabilitata si extinsa prin programul ISPA, in vederea 
conformarii cerintelor referitoare la epurarea avansata precizate in cadrul Directivei 91/271/EEC 
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privind tratarea apelor uzate urbane modificată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 
1882/ 2003. Statia de epurare Facai are capacitatea de 385.000 l.e.  

Epurarea apelor uzate influente in statia de epurare se realizeaza printr-o tehnologie de epurare 
clasica mecano-biologica cu doua trepte de epurare mecanica si biologica si cu eliminarea chimica a 
fosforului. Capacitatea este de 2.500 l/s (Qorar max pe timp uscat) sau 5.000 l/s (Qorar max pe timp ploios). 
Namolurile rezultate din procesele de epurare sunt stabilizate prin fermentare anaeroba, ca si produs 
secundar rezultand biogazul. 

Incepand cu anul 2024, in SEAU existenta Craiova (capacitate 385.000 l.e.) se vor descarca apele 
uzate din aglomerarile: Craiova, Ghercesti-Pielesti-Mischii, Isalnita si Simnicu de Sus. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari prin contractele: 

 DJ-CL-01 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în zona Est în municipiul 
Craiova: 

 Reabilitare reţea de canalizare (lungime 24.380 m), inclusiv 1.429 racorduri şi 865 
cămine de vizitare; 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 29.878 m), inclusiv 2.027 racorduri şi 845 cămine 
de vizitare; 

 Construcţie 6 staţiii de pompare apă uzată noi (şi conducte de refulare aferente); 

 Reabilitare 2 staţiii de pompare apă uzată existente. 

 DJ-CL-02 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în zona Vest în municipiul 
Craiova: 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 58.112 m), inclusiv 3.255 racorduri şi 1.484 
cămine de vizitare; 

 Reabilitare reţea de canalizare (lungime 1.051 m), inclusiv 92 racorduri şi 51 cămine de 
vizitare; 

 Construcţie 14 staţii de pompare apă uzată noi (şi conducte de refulare aferente). 

 DJ-CL-07 Extinderi reţele apă şi canalizare comuna Breasta, extindere reţele de canalizare 
în comuna Bucovăţ (pentru localitatea Bucovat): 

 Extindere reţea de canalizare cu (lungime 8.251 m), incluzând 624 racorduri; 

 Realizarea a 6 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente. 

Deficiente 

- Halda de namol din incinta SEAU Craiova este neacoperita; de aceea namolul deshidratat 
stocat acolo isi creste umiditatea in perioadele cu precipitatii; 

- Parte din retelele de canalizare sunt vechi si prezinta infiltratii importante; 
- Statia de epurare Bucovat nu functioeaza la parametrii proiectati; constant se constata 

depasiri ale indicatorilor pe efluent. 

2.9.2.3.2 Aglomerarea Simnicu de Sus 

Aglomerarea Simnicu de Sus are in componenta localitatile Simnicu de Sus, Albesti, Dudovicesti, 
Simnicu de Sus, Romanesti si Floresti, Cornetu, Deleni, Dutulesti, Izvor, Lesile, Milesti. 

Comuna Simnicu de Sus nu detine un sistem de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Primaria Simnicu de Sus are in derulare un proiect finantat din fonduri publice, cu denumirea 
„Extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in comuna Simnicu de Sus, judetul Dolj”- care prevede 
infiintarea retelei de canalizare in urmatoarele localitati componente ale aglomerarii Simnicu de Sus: 
Cornetu, Deleni, Dutulesti, Izvor, Lesile, Milesti. 
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In sistemul de canalizare au fost prevazute masuri de investii pentru extinderea retelelor de 
canalizare in lungime totala de 18.552 m, din PVC si PEID, Dn 250 – 400 mm. Reteaua de canalizare 
a apei este prevazuta cu un numar de 866 racorduri. 

Pe reteaua de canalizare au fost prevazute 9 statii de pompare apa uzata Q=10 l/s si H=60 m. 
Conductele de refulare cu diametre intre 40 si 180 mm in lungime totala de 3,8 km. 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele Şimnicu de Sus, Işalniţa, Coţofenii din 
Dos (localitatile Albesti, Dudovicesti, Simnicu de Sus, Romanesti, Floresti): 

 Realizarea sistemului de canalizare în cadrul aglomerării Şimnicu de Sus (lungime 23.030 
m); 

 Realizarea a 8 staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare aferente (lungime 
2.635 m). 

Deficiente 

Nu s-au constatat deficiente. 

2.9.2.3.3 Aglomerarea Isalnita 

Aglomerarea Isalnita este formata din localitatea Isalnita.  

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare este de tip divizor, numai pentru apa uzata menajera, cu o lungime de 7,5 
km, PVC, Dn 250-315 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu este cazul. 

Statia de epurare 

Aglomerarea dispune de o statie de epurare, dimensionata pentru capacitatea maxima de 300 mc/zi. 
In prezent, aceasta nu este functionala (din interiorul ei lipsesc instalatiile hidro-mecanice). Apa 
uzata colectata doar traverseaza constructia statiei de epurare existente si este evacuata in paraul 
Amaradia printr-un colector de evacuare cu o lungime de L = 1.756 m. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-06 Extinderi reţele apă şi canalizare comunele Şimnicu de Sus, Işalniţa, Coţofenii din 
Dos: 

 Extinderea sistemului de canalizare în nordul aglomerării Işalniţa (lungime 1.089 m); 

 Realizarea a 3 staţii de pompare apă uzată. Transportul apei uzate colectate către 
reţeaua de canalizare a municipiului Craiova (lungime 4.714 m). 

Deficiente 

Nu s-au constatat deficiente. 

2.9.2.3.4 Aglomerarea Ghercesti – Mischii - Pielesti 

Aglomerarea Ghercesti-Mischii-Pielesti este compusa din localitatile: Ghercesti, Garlesti, Mischii, 
Mlecanesti, Urechesti, Motoci, Pielesti. 

Comunele Ghercesti si Mischii nu detin un sistem de canalizare. 

Comuna Pielesti dispune partial de un sistem de canalizare care deserveste numai localitatea Pielesti. 
Reteaua de canalizare si statia de epurare au fost finantate prin OG7. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare din localitatea Pielesti totalizeaza cca. 23 km de conducte gravitationale din 
conducta PVC cu diametre cuprinse intre 200 – 315 mm si 6 km conducte de refulare. 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

109 

Statii de pompare apa uzata 

In sistemul de canalizare existent, sunt in functiune 22 statii de pompare apa uzata, din care 10 
statii cu caracteristicile Q = 3,0 ÷ 21 mc/h, H = 10 ÷ 23,5 m, puse in functiune in anul 2015. 

Conductele de refulare au 3.051 m, din PEID, PN 6, De 75-125 mm. 

Statia de epurare 

In localitatea Pielesti exista o statie de epurare proiectata pentru o incarcare de 1.120 l.e. si un debit 
uzat zilnic maxim de Q = 240 mc/zi. 
Statia este de tip mecano-biologica, containerizata si cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice si 
trepte de epurare:  

- Treapta mecanica: camin de comutare apa uzata, gratar manual, deznisipator-separator 
de grasimi, bazin pentru grasimi, bazin pentru nisip, bazin de egalizare, omogenizare si 
pompare ape menajere, camin de vane; 

- Treapta biologica: bloc de predimensionare, bloc de epurare biologica, unitate de 
dezinfectie cu clor, decantor secundar, suflante, camera tehnica; 

- Treapta de tratare a namolului: instalatie mecanica pentru deshidratarea namolului. 

Apa epurata este evacuata in pr. Teslui printr-o conducta din PVC, Dn 315 mm, L = 47 m. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-04 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Gherceşti şi reţea de canalizare 
în comuna Mischii: 

 Gherceşti 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 9.961 m), incluzând 613 racorduri, 276 
cămine de vizitare; 

 Realizarea a 7 staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare aferente (lungime 
2.451 m). 

 Gârleşti 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 953 m); 

 Mischii 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 14.744 m), incluzând 1043 racorduri, 369 
cămine de vizitare; 

 Realizarea a 6 staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare aferente (lungime 
1.478 m). 

 DJ-CL-05 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Craiova, 
Gherceşti, Mischii: 

 Colector de canalizare nou (lungime 5.632 m) care va transporta apele uzate colectate 
în Gherceşti în reţeaua de canalizare a municipiului Craiova. 

Deficiente 

Statia de epurare Pielesti nu este conforma si nu functioneaza. Apa uzata este momentan 
directionata catre aceasta SEAU. 

 

2.9.2.4 AGLOMERAREA CARCEA 

Comuna Carcea este compusa din localitatea Carcea, inclusiv zonele dezvoltate din sud-estul 
municpiului Craiova (zonele Pelendava, Aeroport si Banu Maracine). 

Aglomerarea Carcea este compusa din localitatea Carcea exceptand zonele Pelendava, Aeroport si 
Banu Maracine, care fac parte din aglomerarea Craiova. Sistemul de canalizare este in sistem divizor, 
numai pentru ape uzate menajere pus in functiune in anul 2015. 
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Retea de canalizare 

Colectarea apei uzate menajere din aglomerarea Carcea se realizeaza prin retele de canalizare 
stradala, din tuburi PVC- KG, SN4, Dn 250 ÷ 315 mm, dimensionate pentru debitele de apa uzata 
menajer si descarcarea acestora in statia de epurare. Lungimea totala este de 13,173 km. 

Statii de pompare apa uzata 

In sistemul de canalizare existent, pe traseul colectoarelor de canalizare au fost prevazute 5 statii 
de pompare apa uzata. Lungimea totala a conductei refulare PEID PN 4, De 75 mm este de 2,063 
km. 

Prin proiectul „Sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona Banu Maracine” - sursa de finantare 
buget local au fost realizate investitii in sistemul de canalizare pentru 3 statii de pompare, 
submersibile cu tocator. Lungimea totala a conductelor de refulare este de 1.835 m, PEID, De 110-
180 mm. 

Statia de epurare 

Statia de epurare avand capacitatea de 4.000 l.e. este amplasata in vestul satului Carcea. Statia de 
epurare a fost dimensionata pentru Qu zi max = 520 mc/zi, Qu uz or max = 43,33 mc/h = 12,04 l/s. 

Statia de epurare are in componenta urmatoarele: bazin de omogenizare, apa sitata deznisipata, 
apa spalare si stocare namol; modul tehnologic de echipamente; sistem modular de epurare 
mecano-biologica. Înainte de evacuarea spre emisar apa epurată se tratează pentru dezinfecţie cu 
hipoclorit. 

Apa epurata este evacuata prin pompare in emisar, prin conducta PEID, De 110 m, L = 380 m, iar 
pentru protejarea deversarii s-a prevazut gura de descarcare. Apa epurata este deversata in paraul 
Hududoi si apoi ajunge in paraul Preajba. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-03 Extindere reţele apă şi canalizare în comunele Cârcea şi Malu Mare: 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 19.411 m), incluzând 263 racorduri şi 461 cămine 
de vizitare; 

 Realizarea a 4 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente. 

Deficiente 

Nu s-au constatat deficiente. 

 

2.9.2.5 AGLOMERAREA MALU MARE 

Aglomerarea Malu Mare este compusa din localitatile componente Malu Mare si Preajba, exceptand 
zona Selgros, care face parte din aglomerarea Craiova. 

Localitatea Malu Mare are in derulare un proiect finantat din fonduri publice „Canalizare si statie de 
epurare in comuna Malu Mare, judetul Dolj” - care prevede urmatoarele masuri de investitie: 

 In 2007 au fost executate retele de canalizare gravitationala L = 1.886,09 m, PVC, PN 2,5, 
Dn 250 mm si 46 racorduri de canalizare; 

 Aflate in executie in 2018, retea de canalizare gravitationala L = 5,96 km, PVC, Dn 250 si 
643 racorduride canalizare 

 Cinci statii de de pompare constructii subterane, echipate cu pompe submersibile. 

Evacuarea apei uzate se va face in SEAU Malu Mare. 

Statia de epurare 

Statia de epurare are capacitatea de 1700 l.e., Qu zi max = 255 mc/zi, Quz or max = 31,9 mc/h. 
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Statia de epurare este o unitate compacta, prevazuta cu doua linii tehnologice, alcatuita: Bazin de 
omogenizare, apa sitata deznisipata, apa spalare si stocare namol, modul tehnologic de 
echipamente, sistem modular de epurare mecano-biologica. Înainte de evacuarea spre emisar apa 
epurată se tratează pentru dezinfecţie cu hipoclorit. 

De la statia de epurare, apa uzata epurata este transportata gravitational printr-o conducta PVC, Dn 
250 mm, L = 362 m, la gura de varsare care va asigura evacuarea apei epurate in paraul Hududoi 
si apoi ajunge in paraul Preajba. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun lucrari in cadrul contractelor: 

- DJ-CL-03 Extindere reţele apă şi canalizare în comunele Cârcea şi Malu Mare: 

 Extindere reţea de canalizare (lungime 18.244 m), incluzând 606 racorduri şi 421 cămine 
de vizitare; 

- DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj. 

Deficiente 

Nu s-au constatat deficiente. 

 

2.9.2.6 AGLOMERAREA BREASTA 

Aglomerarea Breasta este formata din localitatile Breasta si Rosieni.  

Sistemul de canalizare existent deserveste satele Breasta si Rosieni. Reteaua de canalizare si statia 
de epurare au fost finantate prin OG7. Sistemul de canalizare nu este pus in functiune. 

Retea de canalizare 

Conductele retelei de canalizare din PVC Dn 250 mm au o lungime de 6,224 km si asigura transportul 
apei uzate la statia de epurare existenta din apropierea raului Rasnic. La reteaua de canalizare s-au 
racordat 6 case si 3 institutii. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru colectarea apelor uzate a fost necesara executia a 2 statii de pompare apa uzata cu 
caracteristicile Q = 16 – 21,2 mc/h, H = 26,5 – 30 m. 

Conducta de refulare din PEID De 90 mm au o lungime de 800 m.  

Statia de epurare 

Aglomerarea Breasta detine o statie de epurare cu capacitatea de 4.000 locuitori echivalenti si este 
de tip container compact. Capacitatea hidraulica a statiei de epurare este de 525 mc/zi. 

Schema tehnologica cuprinde: canal cu gratar, bazin de sedimentare primara, bazin de egalizare/ 
omogenizare, reactor biologic, treapta de sterilizare, unitate de sedimentare a namolului, instalatie 
mecanica de deshidratare a namolului. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-07 Extinderi reţele apă şi canalizare comuna Breasta, extindere reţele de canalizare 
în comuna Bucovăţ: 

 Extindere reţea de canalizare (lungime = 8.983 m), incluzând 621 racorduri şi 185 
cămine de vizitare; 

 Realizarea a 8 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente. 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 
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- SEAU Breasta nu functioneza in parametri proiectati, efluentul inregistrand depasiri ale 
concentratiilor de poluanti; 

- In aglomerarea Breasta reteaua de canalizare nu deserveste intreaga populatie. 

 

2.9.2.7 AGLOMERAREA PODARI 

Aglomerarea Podari este formata din localitatile Podari, Livezi, Gura Vaii si Tuglui (parte a UAT 
Tuglui). Aglomerarea Podari dispune partial de un sistem centralizat de canalizare.  

UAT PODARI 

Retea de canalizare 

Conductele retelei de canalizare din PVC au o lungime de 9,328 km si asigura transportul apei uzate 
la statia de epurare existenta din apropierea paraului Prodila.  

Statii de pompare apa uzata 

Nu este cazul. 

Statia de epurare 

Aglomerarea Podari detine o statie de epurare cu capacitatea de 4.333 locuitori echivalenti si Qmax 
= 626 mc/zi, insa este nefunctionala. 

Schema tehnologica cuprinde:  

 Statie de pompare influent; 

 Gratar;  

 Deznisipator si separator de grasimi; 

 Bazin precipitare fosfor; 

 Bazin de egalizare/ omogenizare debite; 

 2 reactoare biologice; 

 2 bazine de fermentare/decantare anaeroba; 

 Unitate de dezinfectie cu UV; 

 Camin debitmetru; 

 Statie de pompare efluent; 

 Instalatie mecanica de deshidratare a namolului; 

 Platforma uscare namol. 

UAT TUGLUI 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR (perioada de finantare 2017-2021), in cadrul proiectului „Proiect integrat: 
modernizare, extindere infrastructura apa si infiintarea retelei de apa uzata in comuna Tuglui, jud. 
Dolj” sunt in curs de implementare urmatoarele lucrari: 

- retea de canalizare; 

- 1 statie de epurare cu tehnologie MBBR. 

Deficiente 

- Statia de epurare nu functioneaza in parametrii proiectati, inregistrand depasiri ai 
parametrilor efluentului; 

- Doar o parte a aglomerarii este acoperita de infrastructura de canalizare. 
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2.9.2.8 CLUSTERUL CALAFAT 

Clusterul Calafat are in componenta aglomerarile: Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, 
Ciupercenii Noi si Maglavit. 

Statia de epurare amplasata in sudul orasului Calafat deserveste in prezent aglomerarile Calafat si 
Ciupercenii Vechi, deoarece doar aceste doua aglomerari dispun de servicii de canalizare. 

2.9.2.8.1 Aglomerarea Calafat 

Aglomerarea Calafat este alcatuita din municipiul Calafat. 

Retea de canalizare 

In aglomerarea Calafat exista un sistem separativ de colectare a apelor uzate cu L = 54,6 km din 
care: 4,1 km colectoare principale, 41,5 km retea de canalizare menajera si 8,9 km canalizare 
pluviala. Reteaua de canalizare este din conducte din PREMO, BETON, PVC SI PEID cu diametre 
cuprinse intre 200 si 1000 mm. 

Canalizarea pluviala, in lungime totala de 8,9 km este evacuata prin pompare in Dunare. Statia de 
pompare ape pluviale functioneaza in regim automat, functie de nivelul apei din Dunare. 

Pe reteaua de canalizare au fost executate 4.660 racorduri la case, 191 racorduri la blocuri, 250 
racoruri la agenti economici si 28 racoduri la institutii. 

Statii de pompare apa uzata 

In sistemul de canalizare public existent, sunt in functiune 2 statii de pompare apa uzata, una pe 
traseul retelei menajere si cealalta pentru pomparea apelor pluviale.  

Statia de epurare 

Statia de epurare amplasata in sudul orasului Calafat deserveste in prezent aglomerarile Calafat si 
Ciupercenii Vechi si a fost dimensionata pentru a permite preluarea apelor uzate menajere si din 
localitatile Basarabi, Golenti, Maglavit, Ciupercenii Noi si Smardan.  

Aceasta a fost construita intre anii 2006-2007 prin fonduri PHARE, pentru o capacítate de 30.000 
l.e., Qu zi max = 9.203 mc/zi, Qu orar max = 504 mc/h. 

Pentru a se conforma cu cerintele Directivei 91/271/CEE, prin POS Mediu, au fost prevazute lucrari 
de modernizare a statiei de epurare, constand in instalatii pentru indepartarea fosforului. 

Statia de epurare existenta cuprinde urmatoarele: statia de pompare apa uzata, gratar rar cu 
curatire manuala, 2 gratare fine cu curatire mecanica, 2 deznisipatoare de tip hidrociclon, bazin cu 
namol activat combinat cu decantor secundar, instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului cu 
solutie de sulfat de aluminiu, rezervor de depozitare namol, deshidratare cu o instalatie tip banda-
presa. 

Deficiente 

In SEAU Calafat nu exista o platforma/halda de namol pentru stocare temporara a namolului 
deshidratat. 

2.9.2.8.2 Localitatea Basarabi 

Localitatea Basarabi, componenta a UAT Calafat, nu detine infrastructura de canalizare. 

2.9.2.8.3 Localitatea Golenti 

Localitatea Golenti, componenta a UAT Calafat, nu detine infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-11 Extinderea sistemelor de apă și apă uzată in municipiul Calafat, sate 
Basarabi şi Golenți, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia: 
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 Extindere reţea de canalizare în localitatea Golenţi (lungime 4.928 m), inclusiv 1 staţie 
de pompare nouă; 

 Extindere reţea de canalizare în localitatea Basarabi (lungime 11.356 m), inclusiv 4 staţii 
de pompare noi. 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

2.9.2.8.4 Aglomerarea Ciupercenii Vechi 

Aglomerarea Ciupercenii Vechi este compusa din localitatea Ciupercenii Vechi. 

Prin POS Mediu s-a prevazut realizarea unui sistem de canalizare care sa colecteze si sa transporte 
apa uzata in SEAU Calafat. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajare are o lungime de 12,641 km, realizata din conducte 
PVC – KG SN 4, cu diametre cuprinse intre 250 - 300 mm.  

De-a lungul retelei s-au prevazut 253 camine de vizitare si 379 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru colectarea apelor uzate in localitatea Ciupercenii Vechi si evacuarea lor catre statia de epurare 
din Calafat au fost prevazute 2 statii de pompare apa uzata (1+1 pompe: Q1p = 6 l/s, Hp = 15 m, 
respectiv 2+1 pompe: Qt = 50,47 l/s, Hp = 15 m). 

Conductele de refulare sunt din PEID, PN6, De 110 mm, L = 1.070 m, respectiv De 280 mm, L = 
3.565 m. 

Statia de epurare 

Apa uzata este transportata la SEAU Calafat. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.8.5 Aglomerarea Ciupercenii Noi 

Aglomerarea Ciupercenii Noi face parte din clusterul Calafat. 

Prin proiectul in derulare „Sistem de canalizare in comuna Ciupercenii Noi, judetul Dolj”, finantat 
prin fonduri buget local s-a prevazut realizarea unui sistem de canalizare care sa colecteze si sa 
transporte apa uzata in SEAU Calafat. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajare propusa prin proiect are o lungime de 41,28 km, din 
conducte PVC, cu diametre cuprinse intre 200 - 315 mm. De-a lungul retelei s-au prevazut 860 
camine de vizitare si 379 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru colectarea apelor uzate in localitatea Ciupercenii Noi si evacuarea lor catre statia de epurare 
din Calafat au fost prevazute 23 statii de pompare apa uzata SP1-SP23, Q = 0,68 – 1,90 l/s, H = 
3,0 m. Statiile de pompare sunt echipate cu grup de pompe submersibile cu tocator (1+1), 
caracteristici pompe: Qp = 6,16 mc/h, P = 2,1-3,1 KW. 

Statia de epurare 

Apa uzata va fi transportata la SEAU Calafat. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.8.6 Aglomerarea Maglavit 

Aglomerarea Maglavit este compusa din localitatile Maglavit si Hunia si nu detine sistem de 
canalizare. 
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Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-11 Extinderea sistemelor de apă și apă uzată in municipiul Calafat, sate 
Basarabi şi Golenți, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia: 

 Extindere reţea de canalizare în localitatea Hunia (lungime 11.368 m), inclusiv 2 staţii 
de pompare noi; 

 Extindere reţea de canalizare în localitatea Maglavit (lungime 21.368 m), inclusiv 4 staţii 
de pompare noi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.9 CLUSTERUL BAILESTI 

Clusterul Bailesti are in componenta aglomerarile Bailesti, Poiana Mare, Piscu Vechi si Rastu Nou. 

Apele uzate din clusterul Bailesti sunt transportate in statia de epurare existenta Rastu Nou.  

2.9.2.9.1 Aglomerarea Bailesti 

Aglomerarea Bailesti este compusa din municipiul Bailesti. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare existenta este alcatuita din conducte din PVC, azbociment, beton si PEID, 
insumeaza o lungime de 68,223 km si are diametre de 150-500 mm.  

Sistemul de canalizare a fost dat in functiune in perioada 1964 -1970. Prin POS Mediu au fost 
executate lucrari de reabilitare si extindere a retelei de canalizare in cadrul contractului de lucrari 
CL8 – “Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in municipiul Bailesti”; astfel, au fost 
reabilitati 141 m retea canalizare si a fost extinsa reteaua de canalizare cu 40,048 km. 

Pe reteaua de canalizare sunt executate 4.044 racorduri la case, 80 racorduri la blocuri, 118 racoruri 
la agenti economici si 27 racoduri la institutii. 

Reteaua de canalizare pluviala, alcatuita din tuburi de beton cu diametrele de pana la 200 mm, cu 
o lungime de cca. 10,125 km asigura evacuarea gravitationala a apelor pluviale in paraul Balasan. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare din Bailesti include 5 statii de pompare apa uzata. Acestea au fost realizate 
in cadrul contractului de lucrari CL8 – “Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in 
municipiul Bailesti’’ finalizat in decursul anului 2018 (Q = 5,3 ÷ 417,6 mc/h, H = 6,3 ÷ 18 m). 

Lungimea totala a conductelor de refulare de la SPAU-uri este de 1,509 m, din PEID, De 90-315 
mm. 

Statia de epurare 

Apele uzate din aglomerarea Bailesti sunt descarcate in SEAU existenta Rastu Nou, care a fost 
construita prin programul POS Mediu si este proiectata pentru o capacitate de 30.000 l.e. 

Deficiente 

- In localitatea Bailesti reteaua de canalizare nu acopera toata trama stradala; totodata 
exista cateva statii de pompare apa uzata ale caror echipamente si instalatii sunt uzate 
fizic si moral si necesita lucrari de reparatii; 

- Satul Balasan nu are infrastructura centralizata de canalizare. 

2.9.2.9.2 Aglomerarea Poiana Mare 

Aglomerarea Poiana Mare este formata din localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi. 

Retea de canalizare 
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Reteaua de canalizare menajera alcatuita din conducte PVC, Dn 250 – 400 mm, avand lungimea de 
40,061 km.  

Statii de pompare apa uzata 

In sistemul de canalizare existent, sunt 6 statii de pompare apa uzata, 4 amplasate pe traseul retelei 
de canalizare si 2 pe traseul colectorului de transfer spre statie de epurare Rastu Nou (cu 
caracteristicile Q = 9,36 ÷ 332,1 mc/h, H = 8 ÷ 36 m).  

Statia de epurare 

Apa uzata din aglomerarea Poiana Mare va fi transportata in SEAU Rast care a fost construita prin 
programul POS Mediu.  

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.9.3 Aglomerarea Piscu Vechi 

Aglomerarea Piscu Vechi este formata din localitatile Piscu Vechi si Ghidici. 

Retea de canalizare 

Prin localitatile Piscu Vechi si Ghidici trece colectorul de la Poiana Mare catre SEAU Rast Nou astfel: 
din Tunarii Vechi pleaca o conducta din PEID De 355 mm prin pompare de la SPAU T3 pe o lungime 
de 3.278 m pana in aglomerarea Piscu Vechi. De aici colectorul are un traseu gravitational printr-o 
conducta de PVC Dn 400 mm, pana in SPAU1 Piscu Vechi, pe o lungime de 1.036 m. Din SPAU1 este 
pompata pana in Ghidici printr-o conducta PEID Dn 400 mm pe o lungime de 2.742 m. Colectorul 
urmeaza iar un traseu gravitational printr-o conducta PVC Dn 500 mm pe o lungime de 845 m pana 
in SPAU1 Ghidici, dupa care prin pompare ajunge la statia de epurare SEAU Rast printr-o conducta 
PEID De 400 mm pe o lungime de 10.399 m. 

Localitatea Ghidici detine un sistem de canalizare realizat prin OG7. Reteaua de canalizare acopera 
intreaga localitate dar nu a fost prevazuta cu racorduri ca urmare populatia nu este racordata. 

Statii de pompare apa uzata 

Pe traseul colectorului de transfer spre statia de epurare Rast sunt 2 statii de pompare apa uzata, 
in localitatea Piscu Vechi (3+1 pompe, Q = 414 mc/h, H = 15 m, respectiv 3+1 pompe, Q = 468 
mc/h, H = 51 m).  

Statia de epurare 

Apa uzata din cele doua localitati este colectata si transportata la SEAU Rast. 

Deficiente 

- Reteaua de canalizare din localitatea Ghidici nu a fost prevazuta cu racorduri, ca urmare 
populatia nu este racordata la aceasta; 

- In localitatea Piscu Vechi, in afara de colectorul care traverseaza localitatea, nu exista 
infrastructura de canalizare. 

2.9.2.9.4 Localitatea Seaca de Camp 

Localitatea Seaca de Camp nu dispune in prezent de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

A fost realizat un proiect, din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, pentru „Retea de canalizare ape 
uzate in satul Seaca de Camp, statie de pompare si conducta de refulare intre satul Seaca de Camp 
si comuna Ghidici”. Lucrarile pentru reteaua de cnalizare au fost finalizate si sunt in curs de receptie. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.9.5 Aglomerarea Rastu Nou 

Retea de canalizare 

Aglomerarea Rastu Nou nu este deservita de o retea de canalizare, dar prin localitate trece 
colectorul de transfer de la reteaua de canalizare Bailesti spre statia de epurarea Rast. 

Statii de pompare apa uzata 

Pe colectorul de transfer de la reteaua de canalizare Bailesti catre statia de epurare Rast exista o 
statie de pompare apa uzata (3+1 pompe, Q = 507,6 mc/h, H = 8 m). 

Statia de epurare 

Statia de epurare Rast, a fost construita prin programul POS Mediu, cu o capacitate de 30.000 
locuitori echivalent). 

Debitele de ape uzata luate in considerare la dimensionarea statiei de epurare sunt: Qu zi max = 6.270 
mc/zi, Qu orar max = 410 mc/h. 

Lucrarile de executie a statiei de epurare au fost finalizate in anul 2016, iar statia functioneaza doar 
cu treapta mecanica, datorita debitului redus influent. 

Fluxul tehnologic cuprinde: statie de pompare influent, unitate compacta cu gratare si deznisipator-
separator de grasimi, camera de distributie, bazine cu namol activat, camera de distributie, 
decantoare secundare, statie de pompare namol, cladire pentru ingrosare si deshidratare mecanica 
namol, bazin tampon namol ingrosat, depozit temporar namol deshidratat. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-14 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Cerăt. Rețele apă Bălășan. Reţele 
canalizare Rastu Nou: 

 Extindere reţele de canalizare în Rastu Nou (lungime 18.592 m); 

 Construcţie 4 staţii de pompare apă uzată noi în Rastu Nou. 

 DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Bălăşan, 
Poiana Mare, Piscu Vechi. Staţie de pompare şi conductă evacuare SEAU Rast-Dunăre: 

 Staţie nouă de pompare apă uzată epurată în staţia de epurare Rast; 

 Conductă evacuare Statie de epurare Rast – Dunăre (lungime 7.610 m). 

Deficiente 

Statia de epurare nu dispune de un depozit pentru stocarea temporara a namolului. 

 

2.9.2.10 CLUSTERUL CERAT 

Clusterul Cerat are in componenta aglomerarile Segarcea si Cerat. Apele uzate din clusterul Cerat 
sunt transportate prin intermediul conductelor de refulare in statia de epurare existenta Cerat, 
proiectata pe POS Mediu 2007-2013 pentru o capacitate de 8.000 l.e. 

2.9.2.10.1 Aglomerarea Cerat 

Retea de canalizare 

Aglomerarea Cerat nu dispune de retele de canalizare dar prin localitate trece colectorul de transfer 
de la reteaua de canalizare a orasului Segarcea spre statia de epurare Cerat (realizata pe POS Mediu 
2007-2013).  

Statii de pompare apa uzata 

Nu este cazul. 

Statia de epurare 
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Statia de epurare amplasata in Cerat a fost realizata prin POS Mediu 2007 – 2013 si a fost 
dimensionata la capacitatea de 8.000 PE si debitele Qmax zilnic timp ploios = 1.760 mc/zi, Qor max timp uscat 
= 110 mc/h, Qor max timp ploios = 220 mc/h. 

Statia prezinta urmatoarele obiecte tehnologice: statie de pompare influent, unitate compacta cu 
gratare dese si deznisipator – separator de grasimi, camera de distributie, bazine combinate 
(reactoare biologice si decantoare secundare), camera de dezinfectie cu UV, statie de pompare 
namol activat, cladire pentru ingrosare si deshidratare mecanica a namolului, bazin stocare namol 
in exces, bazin stocare namol ingrosat, depozit temporar de namol. 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-14 Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Cerăt. Rețele apă Bălășan. Reţele 
canalizare Rastu Nou: 

 Extindere reţele de canalizare în Cerăt (lungime 18.162 m); 

 Construcţie 5 staţii de pompare apă uzată noi în Cerăt. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.10.2 Aglomerarea Segarcea 

Aglomerarea Segarcea este constituita din localitatea Segarcea. 

Retea de canalizare 

Aglomerarea Segarcea dispune de un sistem centralizat de canalizare. Acesta a fost extins si 
reabilitat prin POS Mediu 2007 – 2013. Lucrarile la reteaua de canalizare au fost finalizate in decursul 
anului 2018. 

Lungimea totala este de 39,074 km, reteaua fiind din PVC cu Dn 250-400 mm. In prezent, reteaua 
dispune de 2100 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru colectarea apelor uzate menajere si transferul acestora in statia de epurare, s-au prevazut 3 
statii de pompare (Q = 4 ÷ 60 l/s, H = 10 ÷ 15 m), de tip cheson, dotate cu pompe submersibile.  

Conductele de refulare aferente au L= 4,623 m, PEID, PN 6, De 355 mm.  

Statia de epurare 

Apa uzata din aglomerarea Segarcea este transportata in SEAU Cerat existenta. 

Deficiente 

Reteaua de canalizare existenta nu acopera toata trama stradala. 

 

2.9.2.11 CLUSTERUL BECHET 

Clusterul Bechet este format din aglomerarile Bechet, Calarasi-Dabuleni, Ostroveni si Sadova. 

In prezent, SEAU Bechet deserveste doar aglomerarile Bechet si Calarasi-Dabuleni, aglomerarile 
Ostroveni si Sadova nefiind prevazute cu sistem de canalizare. 

2.9.2.11.1 Aglomerarea Bechet 

Aglomerarea Bechet include doar orasul Bechet. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cu lungimea totala de 32,4 km este realizata din conducte de beton, PAFSIN 
PVC si PEID, avand diametre cuprinse intre DN 250-600 mm, din care 1,383 km sunt colectoare 
principale. 
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Din lungimea totala de 32,4 km, prin POS Mediu, in cadrul contractului de lucrari “CL 11 - Surse de 
apa, extinderi retea de apa si retea noua de canalizare in Dabuleni, Calarasi si Bechet”, a fost extinsa 
reteaua de canalizare din Bechet cu 14,538 km si a fost realizat colectorul de transfer de la retea la 
statia de epurare Bechet.  

Pe reteaua de canalizare sunt racordati urmatorii consumatori: 475 case, 14 agenti economici si 8 
institutii. 

Statii de pompare apa uzata 

In sistemul de canalizare sunt in functiune 3 statii de pompare apa uzata realizate prin POS Mediu 
in cadrul contractului de lucrari “CL 11 - Surse de apa, extinderi retea de apa si retea noua de 
canalizare in Dabuleni, Calarasi si Bechet” cu caracteristicile Q = 9 ÷ 708,34 mc/h si H = 10 ÷ 18 
m. 

Colectorul de transfer intre Bechet si statia de epurare are lungimea de L= 1.383 m este realizat din 
conducte PEID, PE 100, PN 6, De 400 mm. 

Statia de epurare 

Statia de epurare a fost realizata prin POS Mediu, proiectata pentru o capacitate de 21.000 l.e. 
Debitele de ape uzate si incarcarile luate in considerare la dimensionarea statiei de epurare sunt: Qzi 
max = 4.158 mc/zi, Qor max = 289 mc/h. 

Apele epurate sunt descarcate in emisar natural, râul Jieţ.  

Statia de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: statie de pompare influent, gratare rare 
si dese, deznisipator-separator de grasimi, camera de distributie, reactoare biologice, camera de 
distributie, decantoare secundare, statie de suflante, statie de pompare namol activat, instalatii 
mecanice pentru ingrosarea si deshidratarea namolului, bazin namol in exces, depozit namol 
deshidratat si statie de stabilizare cu var. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-10 Extindere reţele apă şi canalizare în zona Călăraşi - Bechet: 

 Extindere reţea de canalizare în Bechet (lungime 6.822 m), incluzând 359 de racorduri, 
187 cămine de vizitare, 3 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente. 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

In incinta SEAU Bechet nu exista un depozit/halda de namol pentru stocarea temporara a namolului 
deshidratat. 

2.9.2.11.2 Aglomerarea Calarasi - Dabuleni 

Din aglomerarea Calarasi-Dabuleni fac parte localitatile: Calarasi, Dabuleni si Sarata. Prin POS 
Mediu s-a realizat un sistem de canalizare de tip divizor ce deserveste partial orasul Dabuleni si 
partial localitatea Calarasi. 

Retea de canalizare 

In cadrul contractului de lucrari „CL 11 - Surse de apa, extinderi retea de apa si retea noua de 
canalizare in Dabuleni, Calarasi si Bechet” (POS MEDIU), s-au realizat 18,867 km retea canalizare 
menajera gravitationala cu conducte din PEID si PVC cu diametre cuprinse intre 250-355 mm in 
localitatea Calarasi. Pe reteaua de canalizare au fost realizate 631 racorduri in localitatea Calarasi. 

In cadrul contractului de lucrari „CL 11 - Surse de apa, extinderi retea de apa si retea noua de 
canalizare in Dabuleni, Calarasi si Bechet” (POS MEDIU), s-au realizat 38,968 km retea canalizare 
cu conducte din PEID si PVC cu diametre cuprinse intre 250-355 mm in orasul Dabuleni. Pe reteaua 
de canalizare au fost realizate 1394 racorduri in orasul Dabuleni, 

Statii de pompare apa uzata 
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In sistemul de canalizare Calarasi sunt in functiune 2 statii de pompare apa uzata, fiecare avand 
(2+1) pompe si caracteristicile: Q = 122,4 mc/h, H = 17 m, respectiv Q = 165,81 mc/h, H = 28 m. 
Conductele de refulare de la SPAU-uri au lungimea de 8,034 km si sunt realizate din conducte PEID 
cu diametrul de 355 mm. 

In sistemul de canalizare Dabuleni, sunt in functiune 2 statii de pompare apa uzata, cu (1+1) pompe, 
avand Q = 9 mc/h, H = 15 m, respectiv (2+1) pompe, cu Q = 100,8 mc/h, H = 18 m. Conductele 
de refulare de la SPAU-uri au lungimea de 3,817 km si sunt realizate din conducte PEID cu diametrul 
de 280 mm. 

Apele uzate colectate din aglomerarea Calarasi - Dabuleni sunt transportate catre statia de epurare 
Bechet prin intermediul a doua statii de pompare a apelor uzate.  

Apa uzata din alomerarea Calarasi-Dabuleni este transporta in SEAU Bechet prin intermediul 
colectoarelor: 

 de transfer Dabuleni – Calarasi, cu L = 3,833 km, din PEID, PN6, De 280 mm. 

 de transfer Calarasi – Bechet, cu L = 8,459 km, din PEID, PN 6, De 315 - 355 mm. 

Statia de epurare 

Apa uzata ajunge in statia de epurare Bechet, descrisa anterior. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-10 Extindere reţele apă şi canalizare în zona Călăraşi - Bechet: 

 Extindere reţea de canalizare în Călăraşi (lungime 7.941 m), incluzând 459 de racorduri, 
187 cămine de vizitare; 

 Extindere reţea de canalizare în Sărata (lungime 17.230 m), incluzând 723 de racorduri, 
338 cămine de vizitare, 4 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente; 

 Extindere reţea de canalizare în Dăbuleni (lungime 27.109 m), incluzând 1.969 de 
racorduri, 582 cămine de vizitare, 2 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare 
aferente. 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.11.3 Aglomerarea Ostroveni 

Aglomerarea Ostroveni este alcatuita din localitatile Ostroveni si Listeava. 

Aglomerarea Ostroveni nu detine sistem de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-10 Extindere reţele apă şi canalizare în zona Călăraşi - Bechet: 

 Extindere reţea de canalizare în Ostroveni si Listeava (lungime 31.201 m), incluzând 
2.409 de racorduri, 500 cămine de vizitare, 9 staţii de pompare apă uzată şi conductele 
de refulare aferente. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

2.9.2.11.4 Aglomerarea Sadova 

Aglomerarea Sadova este alcatuita din localitatile componente Sadova si Piscu Sadovei.  

In aglomerarea Sadova nu exista un sistem centralizat de apa uzata. 
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In anul 2018 a fost demarat un proiect „Infiintare retea de canalizare in Comuna Sadova”, aprobat 
prin HCL Sadova nr. 2/2018, cu o lungime de 16 km, care deserveste un numar de 1.150 gospodarii. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.12 CLUSTERUL PLENITA - CARAULA 

2.9.2.12.1 Aglomerarea Plenita 

Aglomerarea Plenita este alcatuita din localitatea Plenita. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, realizata in 2012, cuprinde 13,10 km retea canalizare menajera 
gravitationala cu conducte din PVC, cu diametre cuprinse intre 200-400 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Apele uzate menajere sunt evacuate in statia de epurare Caraula, prin intermediul unei statii de 
pompare apa uzata, echipata cu (1+1) pompe, cu Q = 26 mc/h, printr-o conducta de PEID cu De 
225 mm, L = 7,12 km. 

Statia de epurare 

Nu e cazul. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri POIM 2014-2020 se propun urmatoarele lucrari: 

 DJ-CL-16 Proiectare şi execuţie branşamente şi racorduri în judeţul Dolj: 

 Realizarea a 960 de racorduri pe reteaua de canalizare existenta. 

Deficiente 

Echipamentele si instalatiile statiei de pompare prezinta grad ridicat de uzura si randamente scazute. 

2.9.2.12.2 Aglomerarea Caraula 

Aglomerarea Caraula este alcatuita din localitatea Caraula. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare din localitatea Caraula are o lungime de L = 15,954 km. 

Statii de pompare apa uzata 

Reteaua de canalizare este prevazuta cu 5 statii de pompare apa uzata, fiecare fiind echipata cu cate 
(1+1) pompe, Q = 3,0-12,3 mc/h. 

Statia de epurare 

Statia de epurare existenta Caraula (8.124 l.e.) a fost dimensionata sa preia apele uzate din 
localitatile Plenita si Caraula. Capacitatea hidraulica a statiei de epurare este de 866,68 mc/zi.  

Schema de epurare adoptata include obiectele tehnologice:  

 bazin de pre-pompare apa menajera,  

 gratar manual,  

 bazin sedimentare primara,  

 bazin de egalizare si omogenizare,  

 bazin de spalare si scurgere nisip,  

 bazin colectare grasimi,  

 reactor monobloc,  
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 decantor tubular,  

 unitate de dezinfectie cu ultraviolete,  

 bazin stocare namol,  

 unitatea de deshidratare cu filtru presa,  

 platforma depozitare containere. 

Deficiente 

Statia de epurare existenta nu functioneaza la parametrii proiectati; astfel, se constata depasiri ai 
indicatorilor din efleuntul statiei, ceea ce duce la amenzi din partea Apelor Romane catre Operator. 

 

2.9.2.13 CLUSTERUL AFUMATI 

In comuna Afumati nu exista infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2018-2021, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Infiintare sistem 
public de alimentare cu apa si canalizare in comuna Afumati, judetul Dolj” (toate satele au sub 2.000 
l.e.): 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar); 
 Realizarea unui grad de deservire de cca. 80%; 
 Realizarea a 1.710 racorduri; 
 1 statie de epurare, amplasata in localitatea Afumati. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.14 AGLOMERAREA AMARASTII DE JOS 

In comuna Amarastii de Jos nu exista infrastructura de canalizare. Satele Amarastii de Jos si Prapor 
formeaza o aglomerare cu 3.737 PE. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR + bugetul local 2018-2021, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului 
„Infiintare retelei publice de apa uzata in comuna Amarastii de Jos”: 

 Executie sistem de canalizare, inclusiv racorduri; 
 1 statie de epurare care sa deserveasca toata aglomerarea. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.15 LOCALITATEA APELE VII (<2.000 PE) 

In localitatea Apele Vii nu exista infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri guvernamentale, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Construire retea 
publica de apa uzata in sat Apele Vii, Dolj”: 

 Executie sistem de canalizare, inclusiv racorduri; 
 1 statie de epurare care sa deserveasca localitatea. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

123 

 

2.9.2.16 LOCALITATEA SALCIA < 2.000 PE (UAT ARGETOAIA) 

In localitatea Salcia, parte a comunei Argetoaia exista infrastructura de canalizare, data in folosinta 
in anul 2012. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 7,1 km conducte, din tuburi PVC. Pe reteaua de canalizare 
exista 152 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 3 SPAU, fiecare avand capacitatea de 18 mc/h. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare proprie, avand capacitatea de 195 mc/zi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.17 AGLOMERAREA BARCA 

Aglomerarea Barca include doar satul Barca. In prezent, la reteaua de canalizare exista cca. 1.600 
racorduri (din care 860 functionale). 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, cuprinde 35,73 km conducte, din tuburi PVC (De 200 - 250 mm) in sistem 
divizor. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 35 SPAU. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare containerizata. Aceasta are o capacitate de 
Q = 600 mc/zi si 3.500 PE. Fluxul tehnologic include urmatoarele obiecte: 

 Bazin de egalizare (inclusiv camera pompelor); 
 Statie de pompare; 
 Modul biologic: zona anaeroba, zona de aerare, dezinfectie; 
 Rezervor digestie aeroba; 
 Camera de comanda; 
 Instalatie dozare reactivi. 

Deficiente 

Statia de epurare Barca nu functioneaza in parametri necesari, costurile de exploatare fiind mari. 

 

2.9.2.18 LOCALITATEA BISTRETU NOU (<2.000 PE – UAT BISTRET) 

In prezent, in satul Bistretu Nou (parte a comunei Bistret) exista infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 3,3 km conducte, din tuburi PVC (De 250 - 400 mm) in 
sistem divizor (aceasta nu a fost pusa in functiune deoarece nu este finalizat sistemul de alimentare 
cu apa). 

Statii de pompare apa uzata 
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Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Sistemul de canalizare dispune de o statie de epurare tip ECOPUR, cu capacitatea Qzi max = 150 
mc/zi, nefunctionala. De aceea, apa uzata menajera este provizoriu colectata intr-un bazin 
vidanjabil, amonte de statia de epurare, si transportata pentru tratare la SEAU Bistret. Acest lucru 
se intampla pana la finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa. 

Deficiente 

Statia de epurare este nefunctionala. 

 

2.9.2.19 CLUSTERUL BISTRETU VECHI 

In prezent, in aglomerarea Bistretu Vechi si satul Plosca (parte a comunei Bistret) exista 
infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi PVC (De 250 - 300 mm) in sistem divizor si are o 
lungime de 20 km. 

Statii de pompare apa uzata 

La nivelul comunei exista 20 SPAU-uri care deservesc retelele de canalizare existente. 

Colectorul care face legatura intre reteaua de canalizare si statia de epurare are o lungime de 400 
m. 

Statia de epurare 

Clusterul Bistretu Vechi este deservit de o statie de epurare, cu capacitatea Qzi max = 600 mc/zi si 
3000 PE, cu tehnologie BIOCON, avand urmatorul flux tehnologic: pretratare, aerare, dezinfectie, 
digestie aeroba. 

Apa epurata este deversata in emisar, canalul Deznatui, prin intermediul unui colector din PVC, Dn 
250 mm, L = 50-60 m. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.20 LOCALITATEA BRABOVA (<2.000 PE) 

In prezent, in satul Brabova (parte a comunei cu acelasi nume) nu exista infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL (an de finalizare 2021), se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Sistem 
de alimentare cu apa si canalizare in comuna Brabova, sat Brabova” (sub 2.000 l.e.): 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), PVC, Dn 200-250 mm, L = 7,81 km; 
 Executia a 7 SPAU si conductele de refulare aferente, L = 1,0 km, De 90 mm; 
 Realizarea a 315 racorduri si 319 camine de canalizare; 
 1 statie de epurare, amplasata in localitatea Brabova, de tip modular, containerizat. 

Capacitatea statiei este Qmax = 101,22 mc/s. Emisarul statiei de epurare este paraul 
Brabova. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.21 CLUSTERUL BRATOVOESTI 

Comuna Bratovoesti are in componenta satele Bratovoesti, Badosi, Prunet si Georocu Mare. Nici una 
din localitati nu dispune de infrastructura de canalizare, insa au in derulare urmatoarele proiecte: 

 „Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare retea de canalizare in satul Bratovoesti” 

 „Infiintare retele de apa si apa uzata in satele Badosi si Prunet” 

 „Infiintare retele de apa si apa uzata in satul Georocu Mare” 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.22 LOCALITATEA CALOPAR (<2.000 PE) 

In prezent, in satul Calopar (parte a comunei cu acelasi nume) exista infrastructura de canalizare 
data in exploatare de un an. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 4,33 km conducte, din tuburi PVC (De 250 - 400 mm) in 
sistem divizor (aceasta nu a fost pus in functiune deoarece nu este finalizat sistemul de alimentare 
cu apa). 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 4 SPAU, fiecare avand caracteristicile Q = 5 mc/h, H = 10 m. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare proprie containerizata. Aceasta are o 
capacitate de Q = 420 mc/zi. Fluxul tehnologic include urmatoarele obiecte: 

 Bazin de egalizare-omogenizare; 

 Statie de pompare; 

 Treapta de epurare mecanica; 

 Treapta de epurare biologica: camera de coagulare, tanc de hidroliza, tanc de nitrificare-
denitrificare); 

 Dezinfectie cu utraviolete; 

 Bazin colectare namol primar; 

 Unitate deshidratare namol; 

 Camera de comanda. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.23 LOCALITATEA CARPEN (<2.000 PE) 

In prezent, in satul Carpen (parte a comunei cu acelasi nume) exista infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 12,545 km conducte, din tuburi PVC. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 10 SPAU. 
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Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare cu o capacitate de Q = 182 mc/zi si 960 
l.e. Fluxul tehnologic include urmatoarele obiecte: 

 Statie de pompare; 

 Separator de grasimi; 

 Bazin de egalizare; 

 Bazin de omogenizare; 

 Bazin anoxic, aerare denitrificare, decantare; 

 Dezinfectie cu utraviolete. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.24 LOCALITATEA CLEANOV (<2.000 PE) – UAT CARPEN 

In prezent, in satul Cleanov (parte a comunei Carpen) exista infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 14,4 km conducte, din tuburi PVC. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 11 SPAU. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare cu o capacitate de Q = 236 mc/zi si 1.249 
l.e. Fluxul tehnologic include urmatoarele obiecte: 

 Statie de pompare; 

 Separator de grasimi; 

 Bazin de egalizare; 

 Bazin de omogenizare; 

 Bazin anoxic, aerare denitrificare, decantare; 

 Dezinfectie cu utraviolete. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.25 UAT CASTRANOVA (<2.000 PE) 

Comuna nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri guvernamentale, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Retea de 
canalizare si statie de epurare in comuna Castranova, judetul Dolj” (sub 2.000 l.e.): 

 Executie sistem de canalizare, PVC, Dn 250 mm, L = 19,741 km; 
 Executie sistem de canalizare, PVC, Dn 315 mm, L = 1,08 km; 
 Executia a 2 SPAU si conductele de refulare aferente, L = 3,20 km, De 125 mm; 
 Realizarea a 757 racorduri si 404 camine de canalizare; 
 1 statie de epurare, cu capacitatea de 3.400 PE.  
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Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.26 AGLOMERAREA CELARU 

Aglomerarea Celaru este formata din satele Celaru, Ghizdavesti, Marotinu de Jos si Soreni si este 
prevazuta cu infrastructura de canalizare, realizata in perioada 2010-2018. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime de 19,5 km conducte, din tuburi PVC, cu diametre cuprinse 
intre 100-315 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 14 SPAU, dotate cu pompe tip Flyght, cu P = 0,75 -2,4 kW. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare cu capacitatea de Q = 500 mc/zi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.27 AGLOMERAREA CETATE 

In prezent, in satul Cetate (parte a comunei cu acelasi nume) exista infrastructura de canalizare, 
pusa in functiune in anul 2019. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizareare o lungime de 10,06 km conducte, din tuburi PVC, Dn 200 - 315 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare cu o capacitate de Q = 230 mc/zi. Efluentul 
este evacuat in emisar, fluviul Dunarea, printr-un colector cu L = 2,0 km, din PEID, De 110-125 
mm. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.28 LOCALITATEA MORENI (<2.000 PE) – UAT CETATE  

In prezent, in satul Moreni (parte a comunei Cetate) nu exista infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri accesate prin Ministerul Dezvoltarii, sunt in curs de implementare lucrari de realizare 
a unui sistem de canalizare centralizat, astfel: 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), PVC, Dn 200-300 mm, L = 20,837 km; 
 Executia a 15 SPAU, cu capacitatea Q = 20 mc/h, H = 7 m, P = 3-4 kW si conductele de 

refulare aferente, L = 1,675 km, De 110 mm; 
 Realizarea a 800 racorduri si 640 camine de canalizare; 
 1 statie de epurare, de tip modular, containerizat. Capacitatea statiei este Qmax = 160 mc/zi. 

Deficiente 
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Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.29 LOCALITATEA CIOROIU NOU 

In localitatea Cioroiu Nou nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, a fost realizat proiectul „Infiintare sistem de alimentare 
cu apa si canalizare in comuna Cioroiasi, sat Cioroiu Nou”, pentru care se asteapta receptia la 
terminarea lucrarilor si darea in exploatare: 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), L = 9,767 km, PVC, Dn 200-400 mm. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.30 AGLOMERARE DANETI 

Aglomerarea Daneti este formata din satele Daneti si Braniste. In prezent, aici nu exista 
infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL 2, cu termen de finalizare in 2021, exista in implementare un contract „Infiintare 
sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Brubeti, Braniste si Locusteni, comuna Daneti”.  

Prin fonduri OG7, cu termen de finalizare in 2021, exista in implementare un contract „Infiintare 
sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in satul Daneti, comuna Daneti”.  

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), L = 12,73 km, PVC, Dn 250-300 mm; 
 Executia a 7 SPAU, fiecare avand (1+1) pompe, Q = 6 l/s, H = 20 m. 

Deficiente 

- In proiectul aflat in executie nu este inclusa si realizarea unei statii de epurare; 
- Lucrarile propuse nu vor acoperi intreaga trama stradala. 

 

2.9.2.31 AGLOMERAREA DESA 

In aglomerarea Desa nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL in anul 2006, au fost incepute lucrarile la reteaua de canalizare a aglomerarii 
Desa, insa, din lipsa de fonduri, acestea au fost suspendate. Ulterior a fost redepus proiectul 
„Canalizare menajera in sistem centralizat in satul Desa”, prin care se preconizeaza urmatoarele 
lucrari pentru finalizarea investitiei (ce va fi data in exploatare la finalul anului 2021): 

 Executie sistem de canalizare (sistem divizor), L = 18,03 km, PVC, Dn 200-400 mm; 
 Executia a 5 SPAU, fiecare avand (1+1) pompe, Q = 14 – 47,7 mc/h; 
 Executia a 5,8 km conducte de refulare, de 90-110 mm; 
 1 statie de epurare monobloc, Qzi max = 170-230 mc/zi, Qor max = 14,6 mc/h, cu urmatorul 

flux: 

 Pre-tratare: put pentru receptia colectorilor generali, filtrare grosiera, statie de pompare, 
extractia uleiurilor si a grasimilor; 

 Tratare biologica: bazin denitrificare, reactor biologic cu biofiltre, sedimentare 
secundara; 

 Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu; 

 Deshidratarea namolului in saci. 
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Totodata, pentru asigurarea gradului de conectare de 100%, administratia locala doreste sa realizeze 
un proiect pentru extinderea retelei de canalizare cu cca. 6-8 km. 

Deficiente 

Reteaua de canalizare existenta nu acopera intreaga trama stradala. 

 

2.9.2.32 CLUSTERUL DOBRESTI 

In prezent, in comuna Dobresti nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

Prin accesarea de fonduri de la Ministerul Dezvoltarii (cu preconizarea finalizarii lucrarilor in anul 
2024), se propun in cadrul proiectului „Sistem de canalizare centralizat in comuna Dobresti, judetul 
Dolj” (pentru satele Dobresti, Georocel, Murta si Toceni), urmatoarele lucrari: 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), L = 12,0 km, PVC, Dn 250 mm; 
 Executia a 305 racorduri la reteaua de canalizare; 
 Executia a 5 SPAU; 
 1 statie de epurare. 

Deficiente 

Localitatea Caciulesti nu are infrastructura de canalizare si nici lucrari in derulare. 

 

2.9.2.33 CLUSTERUL DRAGOTESTI 

Clusterul Dragotesti include toate satele aferente UAT-ului. In prezent, pe reteaua de canalizare 
exista cca. 250 racorduri. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, cuprinde 30 km conducte, din tuburi PEID (De 90 - 160 mm), respectiv PVC 
(Dn 250 mm). 

Statii de pompare apa uzata 

Pentru transportul apei uzate, acolo unde topografia terenului nu o permite, reteaua de canalizare 
include 20 SPAU. 

Statia de epurare 

Apa uzata menajera este tratata intr-o statie de epurare amplasata in satul Benesti. Aceasta are o 
capacitate de Q = 30 mc/h si deverseaza apa epurata in paraul Teslui. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.34 LOCALITATEA DRANIC (<2.000 PE) 

Localitatea Dranic, parte a comunei cu acelasi nume, nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL II, sunt in implementare lucrari in cadrul proiectului „Sistem de canalizare si 
epurare a apelor uzate, comuna Dranic, judetul Dolj”. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.35 CLUSTERUL BOOVENI-FOISOR, UAT DRANIC (<2.000 PE) 

Localitatile Booveni si Foisor, parte a comunei Dranic, nu dispun de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL I, s-au executat lucrari in cadrul proiectului „Alimentare cu apa in satul Booveni 
si retea de canalizare menajera in satele Booveni si Foisor, comuna Dranic, judetul Dolj”. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.36 LOCALITATEA GALICIUICA (<2.000 P.E.) 

In prezent, in localitatea Galiciuica nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

Exista un proiect depus la C.N.I. „Infiintare sistem public de canalizare”, pentru care se asteapta 
fonduri, cu urmatoarele lucrari propuse: 

 Executie sistem de canalizare (sistem divizor), L = 13,58 km, PVC, Dn 200-250 mm; 
 Executia a 7 SPAU; 
 Executia conductelor de refulare aferente L = 241 m, De 75-110 mm; 
 1 statie de epurare, Capacitate 1.500 PE, Qzi max = 245 mc/zi, Qzi med = 188,51 mc/zi, cu 

urmatoarele obiecte: 
 Camin admisie si deviere prin by-pass 
 Gratar manual 
 Deznisipator, separator de grasimi 
 Camera anoxica/de omogenizare 
 Decantor namol 
 Reactor tip IFAS 
 Sistem deshidratare 
 Bazin acumulare grasimi 
 By-pass general 
 Container personal 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.37 LOCALITATEA GHINDENI 

In prezent comuna Ghindeni dispune de 4 km retea de canalizare, din care cca. 80% este 
dezafectata. 

 

2.9.2.38 CLUSTERUL GIGHERA 

In prezent, in comuna Gighera nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

A fost realizat un proiect din fonduri guvernamentale pentru „Infiintare retea de canalizare si statie 
de epurare in comuna Gighera, judetul Dolj”, in curs de executie. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.39 AGLOMERAREA GANGIOVA 

Aglomerarea Gangiova este formata din localitatile Gangiova si Comosteni. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, realizata in anul 2019, cuprinde 5,95 km, din PVC, cu diametrul de 350 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Aglomerarea dispune de o statie de epurare apa uzata, dimensionata pentru intregul necesar. In 
prezent aceasta nu functioneaza deoarece nu poate fi amorsata (exista doar 36 racorduri). 

Deficiente 

Aglomerarea dispune partial de infrastructura de canalizare. 

 

2.9.2.40 CLUSTERUL GIURGITA 

In prezent, in comuna Giurgita nu exista infrastructura de canalizare.  

Lucrari in derulare 

A fost realizat un proiect din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii pentru „Infiintarea sistemului public 
de canalizare”, in curs de executie, cu termen de finalizare anul 2021. Lucrarile realizate sunt 
urmatoarele: 

 Executie sistem de canalizare (sistem unitar), L = 24,0 km, PVC, Dn 200-300 mm; 
 Executia a 2 SPAU (una in Giurgita, una in Curmatura); 
 1 statie de epurare, amplasata in localitatea Giurgita, care descarca efluentul in raul Buzat. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.41 AGLOMERAREA GOICEA 

Aglomerare Goicea dispune de infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are 32,67 km, este realizata din PVC si are diametre cuprinse intre 160-250 
mm. Pe reteaua de canalizare exista  1558 racorduri, din care 751 sunt functionale. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare include 19 (2+1) statii de pompare apa uzata si o statie de transfer catre 
SEAU Goicea. 

Statia de epurare 

Statia de epurare existenta are o capacitate de 250 mc/zi si 2.500 PE si este compusa din 2 module, 
astfel: 

Modulul I, tip containerizata MBBR, nefunctional, capacitatea nominala 250 mc/zi; 

Modulul II, pentru 1000 PE, tip AQUAECO, componente: 

Treapta mecanica: 

 Statie pompare (1+1) pompe; 

 Bazin pentru separare grasimi, suspensii si nisip; 

 Bazin de omogenizare si egalizare debite; 
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Treapta biologica cu 2 linii tehnologice, compuse din: 

 Bazin anoxic; 

 Bazin de aerare, inclusiv instalatie de suflante; 

 Bazin de sedimentare, inclusiv pompe de recirculare; 

Treapta de prelucrare namol: 

 Bazin colectare si ingrosare namol; 

 Instalatie de deshidratare namol cu saci; 

Treapta de sterilizare: 

 Unitate de dezinfectie cu ultraviolete; 

 Camin debitmetru; 

 Container instalatii tehnologice. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.42 CLUSTERUL GOIESTI 

Clusterul Goiesti include momentan localitatea Goiesti (<2.000 l.e.). 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, realizata in anul 2010, cuprinde 14,5 km, din tuburi corugate, cu diametre 
cuprinse intre 160-300 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Parte din apele uzate menajere sunt transportate prin pompare, echipata cu (1+1) pompe, cu Q = 
7 mc/h. 

Statia de epurare 

Statia de epurare existenta are o capacitate de 16 mc/h.  

Schema de epurare adoptata include tehnologie Resetilovs, iar apa uzata epurata este descarcata in 
emisar, raul Amaradia, prin intermediul unei conducte, din tub corugat, avand diametrul Dn 250 mm 
si L = 600 m. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2018-2021, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Extindere retea 
canalizare Muereni, Vladimir, Goiesti, Fantani, Mogosesti” (toate sub 2.000 l.e): 

 Extindere cu 8,4 km, retea canalizare, din tuburi corugate, Dn 160-200 mm (sistem unitar). 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.43 CLUSTERUL GRECESTI (localitati <2.000 P.E.) 

Comuna  Grecesti este alcatuita din satele Grecesti, Barboi, Busu, Busuletu, Gradistea si Gropanele. 
Mare parte din sate dispune de infrastructura de canalizare si o statie de epurare, care in prezent 
este nefunctionala. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.44 LOCALITATEA MACESU DE JOS (<2.000 P.E.) 

Localitatea Macesu de Jos dispune de infrastructura de canalizare, data in folosinta in anul 2018. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare are 10,2 km, este realizata din PVC si are diametre cuprinse intre 250-400 
mm. Pe reteaua de canalizare exista 523 racorduri. 

Vestul localitatii este prevazut cu un canal pluvial. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare include 11 statii de pompare apa uzata. 

Statia de epurare 

Statia de epurare existenta are o capacitate de 240 mc/zi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.45 LOCALITATEA MACESU DE SUS (<2.000 P.E.) 

Localitatea Macesu de Sus nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri CNI (contract in curs de aprobare), se propun urmatoarele lucrari: 

 Retea canal L = 18,0 km, din PVC; 
 1 statie de epurare apa uzata. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.46 AGLOMERAREA MARSANI 

In prezent aglomerarea Marsani nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri guvernamentale PNDL II, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului 
„Canalizare menajera in sistem centralizat in comuna Marsani, judetul Dolj”: 

 Retea canal L = 43 km, din PVC, Dn 200-315 mm; 
 12 statii de pompare apa uzata; 
 Conducte de refulare, L = 4.452 m; 
 1 statie de epurare apa uzata, Qmax = 750 mc/zi; Qmed = 577 mc/zi, tip mecano-biologica, 

cu urmatoarele obiecte tehnologice: 
 Statie de pompare cu gratar rar actionat manual; 
 Treapta pre-epurare mecanica; 
 Bazine epurare biologica cu denitrificare frontala si recirculare; 
 Treapta nitrificare si stabilizare a namolului; 
 Treapta deshidratare namol; 
 Treapta dezinfectie efluent. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 
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2.9.2.47 LOCALITATEA MELINESTI (<2.000 P.E.) 

In prezent comuna Melinesti nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2019-2021, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Apa si canalizare 
in comuna Melinesti” (sat Melinesti < 2.000 locuitori): 

 Retea canal L = 15,3 km, din PVC, Dn 200-315 mm; 
 6 statii de pompare apa uzata; 
 1 statie de epurare apa uzata, Qmax = 260 mc/zi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.48 CLUSTERUL BODAESTII DE SUS – ODOLENI (UAT MELINESTI) 

In prezent comuna Melinesti nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2019-2021, se propun urmatoarele lucrari in cadrul proiectului „Infiintare sistem 
public de alimentare cu apa si canalizare in Bodaiestii de Sus si Odoleni” (satele avand < 2.000 
locuitori): 

 Retea canal L = 5,0 km, din PVC, Dn 250-315 mm; 
 6 statii de pompare apa uzata; 
 1 statie de epurare apa uzata, Qmed = 53 mc/zi. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.49 AGLOMERAREA MOTATEI 

Aglomerarea Motatei este compusa doar din localitatea Motatei. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, inceputa in anul 2012, este in curs de executie (pentru a acoperi intreaga 
aglomerare). 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Statia de epurare a fost dimensionata pentru a asigura necesarul aglomerarii si este in curs de 
finalizare.  

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.50 CLUSTERUL BALBOTA (UAT MURGASI) 

Clusterul Balbota include localitatile Balbota de Jos, Balbota de Sus, Busteni si Gaia (care insumeaza 
<2.000 l.e.). 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare, realizata in anul 2012, prin fonduri AFIR, cuprinde 4,8 km si este 
nefunctionala datorita lipsei racordurilor. 
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Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Statia de epurare existenta are o capacitate de 255 mc/zi. 

Deficiente 

Statia de epurare este nefunctionala datorita faptului ca nu se asigura gradul de amorsare. 

 

2.9.2.51 AGLOMERAREA NEGOI  

Aglomerarea Negoi are o infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cuprinde 5 km retea gravitationala si 1,0 km conducte de refulare. Pe reteaua 
de canalizare exista 28-30 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canlizare are in componenta 4 statii de pompare, cu caracteristicile: 

 SPAU1, (1+1) pompe, Q = 20 mc/h, H = 13,5 m, P = 2,5 kW; 

 SPAU2, SPAU3, SPAU4, (1+1) pompe, Q = 9,5 mc/h, H = 12 m, P = 2,2 kW. 

Statia de epurare 

Apa uzata este deversata in statia de epurare existenta, cu capacitatea Qmax = 450 mc/zi, 3.000 P.E. 
Fluxul statiei de epurare include urmatoarele obiecte tehnologice: 

- Treapta mecanica: 

 Gratar rar, bazin omogenizare, stocare si sitare cu gratar tip cos cu curatire 
manuala; 

 Statie de pompare apa uzata; 

 Instalatie de sitare automata si deznisipare; 

 By-pass general; 

 Instalatie dozare precipitant; 

 Decantor primar; 

- Treapta biologica: 

 Modul biologic compact cu namol activat; 

 Decantor secundar lamelar; 

- Treapta de tratare a namolului: 

 Bazin stocare, ingrosare si pompare namol primar si in exces; 

 Instalatie mecanica deshidratare namol; 

- Dezinfectie apa uzata cu hipocorit de sodiu; 

- Modul de comanda si automatizare 

In prezent, statia este nefunctionala datorita numarului mic de racorduri la reteaua de canalizare 
(statia nu poate fi amorsata). 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2 2018-2022 se propun lucrari prin contractul „Extindere apa si canalizare in 
comuna Negoi, judetul Dolj”: 

 Extindere retea de canalizare, L = 16,6 km, PVC, Dn 200-250 mm; 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

136 

 Realizare SPAU5, SPAU6, SPAU7, SPAU8 si SPAU 9, avand (1+1) pompe si Q = 18 mc/h, H 
= 24 m; 

 Realizare conducte de refulare, L = 850 m, PEID, De 75 mm. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.52 LOCALITATEA CALUGAREI (<2.000 PE) – UAT ORODEL 

Din cadrul UAT-ului Orodel, doar localitatea Calugarei dispunde de infrastructura de canalizare, pusa 
in functiune in anul 2012. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare masoara 6,5 km si acopera intreaga trama stradala. Insa, la retea nu exista 
racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare include statii de pompare apa uzata, cu capacitatile P = 0,75 kW, Q = 7 mc/h. 

Statia de epurare 

Infrastructura de canalizare include si o statie de epurare mecano-biologica, de tip MBBR.  

Deficiente 

In prezent, statia de epurare este nefunctionala, neexistand racorduri la reteaua de canalizare. 

 

2.9.2.53 LOCALITATEA PERISOR (<2.000 PE) 

Localitatea Perisor are o infrastructura de canalizare, pusa in functiune in anul 2012. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cuprinde 14 km retea de canalizare, PVC, Dn 200-250 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Apa uzata este deversata in statia de epurare existenta, cu tehnologie SBR, avand capacitatea de 
3,12 mc/h. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.54 LOCALITATEA MARACINELE (UAT PERISOR) <2.000 PE 

Localitatea Maracinele are o infrastructura de canalizare, pusa in functiune in anul 2012. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cuprinde 5,4 km retea de canalizare, PVC, Dn 200-250 mm. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Apa uzata este deversata in statia de epurare existenta, cu tehnologie RESETILOVS. 

Deficiente 
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Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.55 LOCALITATEA CAMPENI (UAT PIELESTI) <2.000 PE 

In prezent localitatea Campeni nu dispune de infrastructura de canalizare (<2.000 l.e.). 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, sunt in executie urmatoarele lucrari: 

 Retea canalizare; 
 5 statii de pompare apa uzata; 
 Conducte de refulare; 
 1 statie de epurare apa uzata. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.56 LOCALITATEA CASTRELE TRAIANE (UAT PLENITA) <2.000 PE 

Localitatea Catrele Traiane are infrastructura de canalizare, executata incepand cu anul 2011, 
finantat prin programul PNDR, Masura 322 (nu exista informatii ca lucrarile au fost finalizate). 

Retea de canalizare 

Nu e cazul. 

Statii de pompare apa uzata 

Nu e cazul. 

Statia de epurare 

Apa uzata este deversata in statia de epurare existenta. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.57 CLUSTERUL PREAJBA DE JOS – COSERENI (UAT TESLUI) 

In prezent comuna Teslui nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri PNDL2, se propun urmatoarele lucrari in satele Preajba de Jos si Cosereni (satele avand 
< 2.000 locuitori): 

 Retea canal (in sistem unitar) L = 7,8 km, din PVC, Dn 250-350 mm; 
 5 statii de pompare apa uzata; 
 Conducte de refulare, PEID, Dn 90 mm, L = 2.182 m; 
 1 statie de epurare apa uzata. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.58 AGLOMERAREA URZICUTA 

In prezent aglomerarea Urzicuta nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Lucrari in derulare 
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Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, sunt in curs de finalizare urmatoarele lucrari (incepute in 
anul 2018): 

 Retea canalizare, PEID, De 90-225 mm, L = 5,67 km; 
 1 statie de pompare apa uzata, Q = 250 mc/h; 
 Conducte de refulare; 
 70 racorduri la reteaua de canalizare; 
 1 statie de epurare apa uzata. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.59 UAT VARVORU DE JOS (LOCALITATI <2.000 PE) 

Comuna Varvoru de Jos este formata din localitatile Varvoru de Jos, Bujor, Ciutura, Criva, Dobromira, 
Dragoaia, Gabru si Varvor. Toate localitatile dispun de infrastructura de canalizare cu exceptia satului 
Dobromira, care are un proiect in curs de implementare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cuprinde 17 km (acestia au fost pusi in functiune in anul 2010), 3 km (pusi 
in functiune in anul 2012) din PVC, Dn 250 mm. Pe reteaua de canalizare exista 389 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 

Sistemele de canalizare au in componenta 4 statii de pompare apa uzata, astfel: 1 in Varvoru de 
Jos, una in Varvor si 2 in Gabru. 

Statia de epurare 

Sistemele de canalizare sunt prevazute cu 5 statii de epurare modulare (in satele Ciutura, Varvor, 
Varvoru de Jos, Gabru si Criva), avand capacitati intre 250 mc/zi si 500 mc/zi.  

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.60 LOCALITATEA DOBROMIRA (<2.000 PE) – UAT VARVORU DE JOS 

Lucrari in derulare 

Prin fonduri AFIR 2018-2021 se propun lucrari prin contractul „Sistem alimentare cu apa si SEAU in 
sat Dobromira”: 

 Realizare retea de canalizare (in sistem unitar), L = 6,8 km, PVC, Dn 250 mm, inclusiv 145 
racorduri; 

 Constructia a 3 statii de pompare apa uzata; 
 Realizare unei statii de epurare containerizata. 

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.9.2.61 LOCALITATEA VERBITA (<2.000 PE) 

Comuna Verbita este formata din localitatile Verbita si Verbicioara. Insa, doar localitatea Verbita are 
infrastructura de canalizare. 

Retea de canalizare 

Reteaua de canalizare cuprinde 10,5 km (acestia au fost pusi in functiune in anul 2014 si au fost 
realizati prin programul Masura 322). Pe reteaua de canalizareexista 20 racorduri. 

Statii de pompare apa uzata 
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Sistemele de canalizare au in componenta 8 statii de pompare apa uzata, cu capacitatea unitara de 
15 mc/h. 

Statia de epurare 

Apa uzata este colectata si deversata intr-o statie de epurare modulara, avand capacitatea de 150 
mc/zi.  

Deficiente 

Nu se constata deficiente. 

 

2.10 SUFICIENTA DATELOR 

În cazul în care datele deja disponibile (în documentaţiile puse la dispoziţie de CAO, inclusiv cele pe 
baza cărora a fost elaborat/actualizat Master Plan-ul) se vor dovedi a fi insuficiente pentru a asigura 
o bază completă și realistă, se vor efectua investigații suplimentare. Aceste investigații ar urma să:  

- asigure durabilitatea și eficiența economică a investițiilor propuse, și  

- permită identificarea necesității de a efectua investigații mai aprofundate.  

Dintre aspectele susceptibile să facă obiectul unor asemenea investigații suplimentare menționăm:  

- verificarea situației apelor uzate şi a infiltrațiilor în sistemul de canalizare, inclusiv prin activități de 
prelevare de probe şi analiza acestora în laboratoare specializate, măsurători de debite şi 
înregistrări;  

- analiza fluxurilor de ape uzate descărcate de sectorul industrial în sistemul de canalizare şi a 
efectelor acestora asupra procesului de epurare și a calității efluentului de la stația de epurare;  

- studii topografice suplimentare, inclusiv studii de teren şi studii hidraulice și tehnice efectuate pe 
amplasamentele stațiilor de epurare și în lungul traseelor propuse pentru extinderea sistemelor de 
apă și apă uzată;  

- avize, acorduri, aprobări, autorizații privind soluțiile tehnice pentru întocmirea documentațiilor care 
fac obiectul contractului. 

 

2.11 CONCLUZII 

Cu o populaţie care il plaseaza pe locul 7 la nivel naţional si o densitate a populaţiei peste media 
naţionala, judeţul Dolj este unul dintre cele mai mari judeţe din Romania. Administrativ este 
organizat in 3 municipii, 4 oraşe si 104 comune, cu un grad de urbanizare de 52,5% conform datelor 
statistice la 1 iulie 2020. 

Relieful sau este predominat de câmpie (88%) mărginită de dealuri in zona nordica. Acestea 
impreuna cu poziţia sud-vestica a judeţului conduc la manifestarea unor influente mediteraneene 
asupra climei temperate caracteristice acestei regiuni. 

Suprafaţa judeţului Dolj este inclusa aproape integral in bazinul hidrografic Jiu, suprafaţa 
complementara apartinand bazinului hidrografic Olt.  In general, starea resurselor de apa din judeţul 
Dolj este variata. Desi calitatea apelor curgatoare este buna in mare parte, totuşi faptul ca debitele 
cursurilor de apa sunt scăzute (cu excepţia Jiului si Dunării) determina folosirea frecventa a surselor 
subterane de apa ca unica sursa de apa potabila. Sursele subterane de apa prezintă depăşiri ale 
concentraţiilor maxime admise la indicatori precum: NH4+, Na+, Fe2+3+, Mn2+, N02-, N03-, duritate 
totala. 

Sisteme de alimentare cu apa: 

Situatia alimentarii cu apa in judetul Dolj se prezinta dupa cum urmeaza: 

 1 sistem regional, alimentat din sursa de suprafata (izvoare Izvarna); 
 1 sistem sub-regional, parte a sistemului regional Izvarna; 
 3 sisteme zonale, din care unul alimentat din apa de suprafata si 2 din surse subterane; 
 70 sisteme locale, alimentate din surse subterane; 
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 21 sisteme locale in curs de realizare/dare in exploatare, alimentate din surse subterane. 

Exista cazuri in care apa preluata in puţuri de adancime, distribuita prin sistemele centralizate 
inregistreaza neconformitati, intalnite in zonele de est – sud/est si vest, sud-vest a judeţului, de 
exemplu in oraşele Dabuleni si Segarcea si satele Amarastii de Jos, Celaru, Cetate, Leu, Motatei, 
Rast si Teasc, unde problemele se datoreaza tot nitritilor si nitratilor. 

Sisteme de canalizare: 

In privinţa poluării emisarilor, s-a constatat ca parte din apele reziduale descarcate in emisari sunt 
insuficient epurate ca rezultat al lipsei facilitaţilor de epurare sau funcţionarii necorespunzatoare a 
celor existente. Astfel, pe tot cuprinsul judeţului Dolj sunt date in exploatare 46 statii de epurare; 
dintre acestea, 6 au fost declarate ca nefunctionale datorita numarului mic de racorduri 
(imposibilitatea de a amorsa statiile). Totodata, sunt in curs de executie/dare in exploatare 21 de 
statii de epurare. 

In ceea ce priveste conformarea, la nivelul judetului Dolj, din cele 45 de aglomerari > 2.000 PE 
(conform definitiilor directivelor europene), 38 sunt conformate sau au investitii in derulare. Pe langa 
acestea, exista o serie de localitati < 2.000 locuitori, care au implementate sisteme de canalizare. 

In ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor din judeţ, in prezent exista 1 depozit ecologic (Mofleni). 
Nămolurile rezultate din procesele de tratare de la statiile de tratare a apei sunt deversate, conform 
procesului tehnologic, in amestec cu apa de spalare a filtrelor inapoi in emisar. 

Referitor la aspectele institutionale privind sectorul de apa si apa uzata, in judeţul Dolj se remarca 
prezenta operatorului regional S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. si a mai multor operatori de 
astfel de servicii, deţinuţi fie de Consilii Locale sau organizaţi ca si servicii in cadrul Primăriilor. 
Compania de Apa Oltenia, ce are ca acţionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Craiova, ceilalţi 
acţionari fiind: municipiul Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Local al Oraşului Filiasi, Consiliul 
Local al municipiului Bailesti, Consiliul Local al Oraşului Segarcea, Consiliul Local al Oraşului Bechet, 
Consiliul Local al Oraşului Dabuleni, Consiliul Local al Comunei Breasta si Consiliul Local al Comunei 
Calarasi. Societatea are in derulare un „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”, finantat din POIM. 

 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3: PROGNOZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

2 
 
 
 

 

 

Cuprins 

3. PROGNOZE ................................................................................................................. 4 
3.1 INTRODUCERE ....................................................................................................... 4 
3.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE ...................................................................................... 5 
3.3 PROGNOZE SOCIO-ECONOMICE ............................................................................... 5 

3.3.1 TENDINTE MACRO-ECONOMICE ......................................................................... 5 
3.3.2 PROGNOZA POPULATIEI .................................................................................... 7 
3.3.3 PROGNOZA VENITULUI PE FAMILIE..................................................................... 9 

3.4 PROGNOZA NECESARULUI DE APA .......................................................................... 10 
3.4.1 TENDINTA CONSUMULUI DE APA MENAJERA ...................................................... 10 
3.4.2 TENDINTA CONSUMULUI DE APA NE-MENAJERA ................................................. 10 

3.5 BALANTA ŞI PIERDERILE DE APĂ ............................................................................ 18 
3.5.1 Metodologie si explicatii................................................................................... 18 
3.5.2 Balanța apei: sistem de alimentare Filiași .......................................................... 25 
3.5.3 Balanța apei: sistem de alimentare Brădești ...................................................... 26 
3.5.4 Balanta apei: sistem de alimentare Almaj .......................................................... 27 
3.5.5 Balanța apei: sistem de alimentare Coțofenii din Fata ......................................... 28 
3.5.6 Balanta apei: sistem de alimentare Isalnita ........................................................ 29 
3.5.7 Balanta apei: sistem de alimentare Simnicu de Sus ............................................ 30 
3.5.8 Balanta apei: sistem de alimentare Craiova ....................................................... 31 
3.5.9 Balanta apei: sistem de alimentare Carcea ........................................................ 32 
3.5.10 Balanta apei: sistem de alimentare Malu Mare ................................................ 33 
3.5.11 Balanta apei: sistem de alimentare Breasta .................................................... 34 
3.5.12 Balanta apei: sistem de alimentare Podari ...................................................... 35 
3.5.13 Balanta apei: sistem de alimentare Calafat ..................................................... 36 
3.5.14 Balanta apei: sistem de alimentare Poiana Mare .............................................. 37 
3.5.15 Balanta apei: sistem de alimentare Bailesti ..................................................... 38 
3.5.16 Balanta apei: sistem de alimentare Bechet ..................................................... 39 
3.5.17 Balanta apei: sistem de alimentare Calarasi .................................................... 40 
3.5.18 Balanta apei: sistem de alimentare Dabuleni ................................................... 41 
3.5.19 Balanta apei: sistem de alimentare Plenița ..................................................... 42 
3.5.20 Balanta apei: sistem de alimentare Segarcea .................................................. 44 
3.5.21 Balanta apei: sistem de alimentare Barca ....................................................... 45 
3.5.22 Balanta apei: sistem de alimentare Bistreț ...................................................... 46 
3.5.23 Balanta apei: sistem de alimentare Caraula .................................................... 47 
3.5.24 Balanta apei: sistem de alimentare Carpen ..................................................... 48 
3.5.25 Balanta apei: sistem de alimentare Goicea ..................................................... 49 
3.5.26 Balanta apei: sistem de alimentare Seaca de Câmp ......................................... 50 
3.5.27 Estimari ale consumului de apa ..................................................................... 51 

3.6 PROGNOZA DEBITULUI SI INCARCARII APEI UZATE .................................................. 71 
3.6.1 Generalitati .................................................................................................... 71 
3.6.2 Apă uzată menajeră ........................................................................................ 71 
3.6.3 Apă reziduală nemenajeră ............................................................................... 72 
3.6.4 Infiltrare ........................................................................................................ 72 
3.6.5 Apa pluviala ................................................................................................... 73 
3.6.6 Apele provenite de la fose septice ..................................................................... 73 
3.6.7 Debite de varf ................................................................................................ 73 

3.6 CONCLUZII ......................................................................................................... 111 
 

 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

3 
 
 
 

 Listă tabele 

Tabel 3-1 Evolutia principalilor indicatori economici in judetul Dolj, 2020- 2025 ...................... 6 
Tabel 3-2 Factor de corectie pentru calculul venitului mediu pe gospodarie, judetul Dolj .............. 9 
Tabel 3-3 Venitul mediu pe gospodarie, la nivel national .......................................................... 9 
Tabel 3-4 ......................................................................................................................... 10 
Tabel 3-5 Consum apa in mediu urban si rural arie de operare (anul 2020) .......................... 11 
Tabel 3-6 Consum apa potabila pe tipuri de consumatori si zone de alimentare (anul 2020) ... 12 
Tabel 3-7 Componentele balantei apei ............................................................................. 18 
Tabel 3-8 Scala de valori pentru indicatorii de performanta ................................................ 21 
Tabel 3-9 - Scala de valori pentru indicatorii de performanta, WBI .......................................... 23 
Tabel 3-10 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Filiași – an 2020 ........................... 25 
Tabel 3-11 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Brădești – an 2020 ....................... 26 
Tabel 3-12 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Almaj – an 2020 .......................... 27 
Tabel 3-13 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Coțofenii din Fata – an 2020 .......... 28 
Tabel 3-14 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Isalnita – an 2020 ........................ 29 
Tabel 3-15 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Simnicu de Sus – an 2020 ............. 30 
Tabel 3-16 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Craiova – an 2020 ........................ 31 
Tabel 3-17 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Carcea – an 2020 ......................... 32 
Tabel 3-18 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Malu Mare – an 2020 .................... 33 
Tabel 3-19 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Breasta – an 2020 ........................ 34 
Tabel 3-20 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Podari – an 2020 .......................... 35 
Tabel 3-21 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Calafat – an 2020 ......................... 36 
Tabel 3-22 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Poiana Mare – an 2020 ................. 37 
Tabel 3-23 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bailesti – an 2020 ........................ 38 
Tabel 3-24 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bechet – an 2020 ......................... 39 
Tabel 3-25 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Calarasi – an 2020 ....................... 40 
Tabel 3-26 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Dabuleni – an 2020 ...................... 41 
Tabel 3-27 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Plenița – an 2020 ......................... 42 
Tabel 3-28 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Segarcea – an 2020 ..................... 44 
Tabel 3-29 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Barca – an 2020 .......................... 45 
Tabel 3-30 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bistreț – an 2020 ......................... 46 
Tabel 3-31 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Caraula – an 2020 ........................ 47 
Tabel 3-32 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Carpen – an 2020 ........................ 48 
Tabel 3-33 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Goicea – an 2020 ......................... 49 
Tabel 3-34 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Seaca de Câmp – an 2020 ............. 50 
Tabel 3-35 Proiectia cerintei de apa potabila - Zone de alimentare cu apa ............................. 51 
Tabel 3-36 Colectarea apei uzate pe tipuri de consumatori si aglomerari (anul 2020) .............. 74 
Tabel 3-37 Prognoza colectare apa uzata ........................................................................... 78 
Tabel 3-38 Proiectii ale volumului de apa uzata colectat si incarcari cu poluant ...................... 105 
 

Listă figuri 

Figura 3-1 Evolutia PIB in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si regional ......... 6 
Figura 3-2 Evolutia ratei somajului in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si regional
 ........................................................................................................................................ 7 
Figura 3-3 Evolutia salariului mediu net in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si 
regional ............................................................................................................................. 7 
Figura 3-4 Evolutia populatiei in judetul Dolj, conform INSSE ................................................... 8 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

4 
 
 
 

3. PROGNOZE 

3.1 INTRODUCERE 

Următoarele paragrafe reprezintă o scurtă descriere a conţinutului acestui capitol si a surselor de 
date utilizate pentru indicatorii prezentati. Prezentul capitol are doua parti principale, prezentate in 
comparatie: profilul socio-economic al Romaniei pentru componenta macro-economica si profilul 
socio-economic al judetului Dolj. Indicatorii relevanti macro si socio economici sunt prezentati atat 
la nivelul istoric (valori inregistrate in perioada 2018 – 2020) cat si la nivelul previzionat pentru 
orizontul 2021 – 2050. Aceste previziuni servesc ca baza pentru determinarea nivelului de investitii 
pe termen lung in sectorul de apa din judet si a capacitatii potentiale de contributie a consumatorilor 
rezidentiali, industriali si institutionali, prezentata ulterior in Capitolele 7 si 8.  

Informatiile si datele necesare (conform liniilor directoare puse la dispozitie de catre Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor), precum si indicatorii utilizati in vederea evaluarii profilelor, au fost 
derivate cu ajutorul unor tabele si cifre obtinute dintr-un numar de surse, dupa cum urmeaza:  

 Profilul socio-economic al Romaniei a fost elaborat pe baza informatiilor obtinute de la 
Institutul National de Statistica din Romania (anuarele statistice, proiectii ale principalilor 
indicatori macroeconomici, proiectarea populatiei Romaniei pana in anul 2050), Comisia 
Nationala de Prognoza (Prognoza pe termen mediu 2021 – 2027 si in profil teritorial etc.), 
Prognoza Europeana pentru Primavara 2021, precum si alte surse recunoscute.  

 Profilul socio-economic al judetului Dolj a fost elaborat in principal pe baza informatiilor 
obtinute de la Institutul National de Statistica din Romania (proiectiile privind populatia 
Romaniei pana in anul 2050), de la Consiliul Judetean Dolj, din Planul National de Dezvoltare 
intocmit de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala pentru Regiunea Sud - Vest, Comisia 
Nationala de Prognoza. 

Obiective generale si specifice  

Indicatorii specifici care vor fi utilizati (in vederea compararii cu cifrele nationale si regionale) sunt 
prezentati succinct in continuare:  

1. Parametri demografici: populatie, forta de munca, numar de locuri de munca, rata somajului, 
evolutia veniturilor;  

2. Evolutia economica la nivel national/ regional/ judetean: evolutia PIB, investitii straine 
directe, inflatie, situatia contului curent, rata exporturilor si a importurilor, curs de schimb.  

3. Proiectii ale veniturilor pe gospodarie: venituri medii in zonele urbane/ rurale, surse de 
venituri, structura cheltuielilor/ veniturilor pe gospodarie, cheltuieli pentru servicii, la nivelul 
gospodariilor.  

4. Rata de ocupare a fortei de munca.  

In ultimele trei decenii, situatia Romaniei s-a caracterizat printr-o dezvoltare regionala, cu tendinte 
de crestere si expansiune concentrate in zona Bucurestiului, in jurul oraselor mari din provincie, 
amplasate in vestul si centrul tarii, precum si in orasele portuare. Prin comparatie cu acestea, situatia 
zonelor de nord - est si sud – vest a tarii a stat mult mai prost. Economia a inregistrat 7 ani de 
crestere si majoritatea echilibrelor macro-economice au nivele apropiate sau asemanatoare 
parametrilor pentru statele UE 27. 
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3.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

Obiectivul prezentului sub-capitol este acela de a trasa anumite ipoteze cu privire la prognozele 
veniturilor disponibile pe gospodarie, pe teritoriul judetului Dolj, pe termen mediu si lung, aceste 
date urmand a fi mai apoi utilizate in elaborarea analizei de suportabilitate la stadiul de Master Plan.  

Institutul Naţional de Statistică nu furnizează cifre privind veniturile medii ale gospodăriilor şi 
cheltuielile gospodăriilor la nivel de judeţ, ci estimări generale la nivel regional. Pentru a dispune de 
o bază rezonabilă în scopul următoarelor analize, în special pentru evaluarea afordabilitatii, 
Consultantul a decis să estimeze (in cadrul acestui capitol) aceste venituri medii ale gospodăriilor 
pentru judetul Dolj pe baza informaţiilor disponibile. Astfel, veniturile medii ale gospodăriilor în 
judetul Dolj sunt extrase din veniturile medii ale gospodăriilor la nivel regional, folosind un factor de 
corectie, respectiv raportul intre media salariului net la nivel regional si salariul mediu net la nivelul 
judetului Dolj.  

Abordari metodologice  

 Venitul mediu brut pe gospodarie consta din venitul mediu brut per cap de locuitor, inmultit 
cu dimensiunea medie a gospodariei.  

 Venitul mediu net pe gospodarie este calculat ca reprezentand diferenta dintre venitul mediu 
brut pe gospodarie si valorile cheltuielilor aferente impozitelor si taxelor pe venituri si 
contributiilor la bugetul asigurarilor sociale, inclusiv acoperirea unor nevoi legate de 
productia gospodariei (cheltuieli banesti si in natura – desi, in cele mai multe cazuri, acest 
tip de cheltuieli este neglijabil). Este vorba, cu alte cuvinte, de venitul disponibil la nivel de 
gospodarie, in vederea cheltuirii sau economisirii.  

 Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet este estimat plecand de la venitul mediu 
net pe gospodarie la nivelul regional, ajustat cu un factor de corectie (raportul dintre salariul 
nominal mediu net pe judet si salariul nominal mediu net la nivel regional).  

 Dimensiunea medie a gospodariilor la nivel de judet pentru anul de baza (2020) este 
estimata ca o medie a dimensiunii gospodariei la nivel de judet, conform ultimului 
recensamant (anul 2011), ajustat cu un factor de corectie (raportul dintre dimensiunea 
medie a gospodariilor la nivel national in anul de baza (2020) si dimensiunea medie a 
gospodariilor la nivel regional, conform ultimului recensamant (anul 2011).  

Pentru previzionarea venitului mediu disponibil al gospodariilor la nivelul judetului, urmatoarele 
ipoteze au fost folosite, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu pentru proiectele de 
apa si apa uzata finantate din Fondul de Coeziune si FEDR in 2021 - 2027:  

 Veniturile gospodariilor in termeni nominali vor creste conform cresterii nominale PIB. Ca 
rezultat, datele curente colectate, împărţite pe decile de venit, vor fi proiectate folosind o 
rată de creştere egală cu creşterea PIB-ului nominal;  

 Venitul nominal net pe gospodarie pe Decilele de venit este estimat plecand de la Veniturile 
nete medii lunare pe gospodarie la nivel judetean, ajustat cu un factor de corectie 
reprezentat de structura veniturilor gospodariilor pe Decile la nivel national;  

 Dimensiunea gospodariilor la nivel judetean se presupune ca va inregistra aceasi dinamica 
ca si populatiei.  

 

3.3 PROGNOZE SOCIO-ECONOMICE 

Previziunile macroeconomice prezentate în cadrul acestui capitol se bazează pe proiecţiile şi 
estimările elaborate de două entităţi relevante în domeniu: Comisia Naţionala de Prognoză şi 
Institutul National de Statistica. 

3.3.1 TENDINTE MACRO-ECONOMICE 

Conform celei mai recente prognoze publicate de CNP (Proiectia principalilor indicatori 
macroeconomici 2021 - 2025, Pronoza de vara 2021 – august 2021 și Proiectia principalilor indicatori 
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economico – sociali in în profil teritorial 2020 – 2024 – februarie 2021) principalii indicatori macro-
economici au o evoluție pozitivă, după cum se poate vedea și din tabelul de mai jos: 

Tabel 3-1 Evolutia principalilor indicatori economici in judetul Dolj, 2020- 2025 

Ani 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Cresterea reala PIB - nivel national (%) -3.90 7.00 4.90 5.30 5.00 4.50 
Cresterea reala PIB - Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) -4.50 5.40 5.10 5.20 5.00 4.50 
Cresterea reala PIB - Judetul Dolj (%) -4.00 5.00 4.90 5.10 5.00 4.50 
Rata inflatiei (%) 2.63 4.20 3.50 3.00 2.60 2.50 
Cursul de schimb leu/euro 4.84 4.92 4.98 5.03 5.08 5.13 
Rata somajului - nivel national % 3.50 3.60 3.10 2.80 2.60 2.40 
Rata somajului - Regiunea Sud-Vest Oltenia % 5.70 6.10 5.60 5.20 4.90 4.60 
Rata somajului - judetul Dolj % 7.20 7.40 7.10 6.80 6.50 6.20 
Salariul mediu net - nivel national (lei) 3,180 3,323 3,538 3,777 4,025 4,307 
Salariul mediu net - Regiunea Sud-Vest Oltenia (lei) 2,887 2,989 3,160 3,354 3,557 3,806 
Salariul mediu net - Judetul Dolj (lei) 2,932 3,091 3,293 3,521 3,778 4,042 

 

Evolutia indicatorului PIB, in judetul Dolj si in Regiunea de Dezvoltare Su-Vest Oltenia a urmarit 
evolutia la nivel national, avand valori appropriate, iar prognoza CNP arata egalizarea acestui 
indicator, in mediile analizate.   

 

 
Figura 3-1 Evolutia PIB in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si regional 

 

In ceea ce priveste rata somajului, exista un decalaj fata de nivelul national, atat in Regiunea de 
Dezvoltare Su-Vest Oltenia, cat si in judetul Dolj.  
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Figura 3-2 Evolutia ratei somajului in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si regional 

In privinta salariului mediu net decalajul este mai mic, acesta fiind apropiat de media nationala. 

 

 

 
Figura 3-3 Evolutia salariului mediu net in in judetul Dolj, in contexul evolutiilor la nivel national si 
regional 

 

3.3.2 PROGNOZA POPULATIEI 

Potrivit ultimului studiu al Institutului National de Statistica “Proiectarea populatiei Romaniei in profil 
teritorial la orizontul anului 2060”, populaţia rezidentă la nivel national este proiectată să scadă, în 
varianta de bază, de la 19,5 milioane de locuitori, cât era în anul 2018, până 13,7 milioane de 
locuitori în anul 2060. Astfel, potrivit proiecţiei, scăderea între 2018 şi 2060 ar fi de circa 5,8 milioane 
de locuitori, la nivel national. 

Prognozele cu privire la populatia judetului Dolj, inclusiv scenariile de dezvoltare optimiste, 
previzionează continuarea tendinţei de declin demografic. Următoarea diagramă arată dezvoltarea 
populaţiei în perioada 2020 – 2060 şi populaţia estimată în următoarele două decenii, potrivit 
prognozelor pentru populaţie ale Institutului Naţional de Statistică (INS). 
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Figura 3-4 Evolutia populatiei in judetul Dolj, conform INSSE 

 

Varianta constantă reprezintă o „variantă reper”, cu rol de a compara rezultatele obţinute prin 
menţinerea valorilor fertilităţii, speranţei de viaţă şi migraţiei nete din anul 2015 înregistrate în 
cadrul fiecărui judeţ. În varianta constantă, România ar urma să ajungă în anul 2060 la 11,0 milioane 
locuitori.  

În varianta optimistă, pentru anul 2060, rezultatul proiectării la nivel naţional este de 16,3 
milioane locuitori, iar în varianta pesimistă de 12,5 milioane locuitori.  

Varianta medie reprezintă varianta cea mai plauzibilă asupra evoluţiei populaţiei, pe baza căreia 
România ar urma să aibă, în anul 2060, o populaţie rezidentă de 13,8 milioane locuitori. În varianta 
intermediară populaţia rezidentă este estimată, în anul 2060, la 15,4 milioane locuitori.  

În toate variantele de proiectare, populaţia rezidentă a ţării se va reduce cu valori cuprinse între 3,6 
milioane persoane (varianta optimistă) şi 8,8 milioane persoane (varianta constantă).  

Populaţia feminină ar continua să fie predominantă. Ponderea acesteia în populaţia rezidentă totală 
în anul 2060 ar fi aproape egală în ambele variante de proiectare (51,5% în varianta optimistă şi 
52,0% în varianta constantă), înregistrând o creştere faţă de anul 2015 (51,2%).  

În profil teritorial, în varianta medie, populaţia rezidentă a tuturor judeţelor se va diminua, în 
perioada 2015-2060, cu excepţia judeţului Ilfov care va înregistra o creştere a populaţiei, în anul 
2060, cu aproximativ 216,7 mii persoane (cu 49,5%). 

Dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, în comparaţie cu anul 2015, populaţia rezidentă a regiunii Sud-
Vest Oltenia ar urma să se reducă la jumătate în anul 2060. La polul opus va fi regiunea Bucureşti-
Ilfov care ar înregistra o scădere de -10,8% datorată creşterii populaţiei judeţului Ilfov. Scăderea 
populaţiei din celelalte regiuni ar fi cuprinsă între -22,4% în regiunea Nord-Est şi -44,5% în regiunea 
Sud-Muntenia. 

Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi a migrării populaţiei 
apte de muncă, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul 
reducerii numărului şi ponderii tinerilor şi a populaţiei adulte în paralel cu creşterea numărului şi 
ponderii populaţiei vârstnice. 
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Regiunile Vest (724,9 mii persoane) şi Sud-Vest Oltenia (541,8 mii persoane) vor continua să se 
încadreze şi în anul 2060, în grupul regiunilor cu cel mai mic număr al populaţiei în vârstă de muncă, 
la polul opus menţinându-se regiunile Nord-Est, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov. 

In judetul Dolj, conform studiului “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul 
anului 2060”, evolutia populatiei, in varianta medie, se prezinta astfel: 

 

 
 

3.3.3 PROGNOZA VENITULUI PE FAMILIE 

O prognoză a venitului gospodăriilor pentru zonele urbane şi rurale din judeţul Dolj până în anul 
2050 a fost alcătuită in baza anilor istorici analizati si in baza prognozei CNP.  

Deoarece în România statisticile oficiale cu privire la venitul gospodăriei la nivel judeţean nu 
sunt disponibile, acestea au trebuit să fie estimate pe baza cifrelor disponibile. Venitul mediu net la 
nivel judeţean şi regional au fost utilizate ca bază pentru această estimarecalculandu-se un factor 
de corectie, astfel: 

Tabel 3-2 Factor de corectie pentru calculul venitului mediu pe gospodarie, judetul Dolj 

Factor de corectie pentru venitul 
gospodariilor   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Salariul mediu la nivel national (net) Lei/luna 2,986 3,180 3,323 3,538 3,777 4,025 

Salariul mediu la nivelul judetului Dolj (net) Lei/luna 2,766 2,932 3,091 3,293 3,521 3,778 

Factor de corectie  % 93% 92% 93% 93% 93% 94% 

De asemenea, pentru estimarea venitului mediu pe gospodarie, pana in anul 2050, s-a luat in 
considerare un procent din PIB-ul inregistrat la nivel national 

Tabel 3-3 Venitul mediu pe gospodarie, la nivel national 

Venitul pe gospodarie la nivel national   2020 2021 2022 2023 2024 2050 

Venitul mediu pe gospodarie 
Lei/ 
luna 3,618     

 

Cresterea reala PIB - nivel national (%) % -3.90% 7.00% 4.90% 5.30% 5.00% 3.50% 

Cresterea venitului mediu pe gospodarie % -2.34% 4.20% 2.94% 3.18% 3.00% 2.10% 
Procentul PIB luat in considerare pentru 
cresterea venitului pe gospodarie % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
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Avand in vedere modul de calcul prezentat mai sus, venitul mediu pe gospodarie in judetul Dolj, are 
urmatoarea evolutie. 

Tabel 3-4 

  2021 2022 2028 2035 2045 2050 
Venitul mediu lunar - nivel judetean 
(lei/luna) lei/luna 3,091 3,293 4,166 4,818 5,931 6,581 
Venitul mediu lunar - nivel urban 
(lei/luna) lei/luna 4,018 4,281 5,416 6,264 7,711 8,555 
Venitul mediu lunar - nivel rural 
(lei/luna) lei/luna 2,378 2,533 3,205 3,706 4,563 5,062 

Familia standard (pers, medie judeteana) persoane 2.78 2.78 2.75 2.72 2.67 2.65 

Familia standard (pers, mediul urban) persoane 2.59 2.58 2.56 2.53 2.48 2.46 

Familia standard (pers, mediul rural) persoane 2.98 2.97 2.94 2.91 2.86 2.84 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Dolj lei/luna 3,507 3,612 4,231 4,894 6,025 6,684 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Dolj, urban lei/luna 4,559 4,696 5,501 6,362 7,832 8,689 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Dolj, rural lei/luna 2,697 2,778 3,255 3,765 4,634 5,142 

 

 

3.4 PROGNOZA NECESARULUI DE APA 

Bazat pe datele situației actuale (a se vedea Capitolul 2), estimarea consumului de apă, considerând 
criteriile specifice de proiectare și ipoteze, este redat în capitolele următoare. 

3.4.1 TENDINTA CONSUMULUI DE APA MENAJERA 

Consumul de apa este diferit de la o localitate la alta, pentru evaluare au fost luate în calcul datele 
furnizate de operatorii locali ai sistemelor de alimentare cu apa (Operatorul Regional si serviciile din 
cadrul Primariilor pentru localitatile care nu se afla in aria de operare a Operatorului Regional).  

In zonele rurale consumul pe cap de locuitor este in general mai scazut, cu exceptia cazurilor in care 
exista o utilizare mai intensa a apei pentru septel si udarea gradinii. Pentru localitatile care in prezent 
nu au sistem centralizat de alimentare cu apa, proiectia consumului a fost estimata in conformitate 
cu variatia mediei consumului specific pe judet pentru zona rurala in orizontul de timp studiat.  

Introducerea tarifelor ce acopera costurile de productie si sporirea gradului de contorizare va duce 
initial la reducere a consumului specific “per capita”, urmand ca aceasta sa creasca ulterior ca urmare 
a cresterii gradului de confort generat de cresterea venitului prognozat de INS.  

Cerinta de apa din zona rurala va continua sa fie satisfacuta din surse locale de apa, iar retelele se 
vor proiecta in conformitate cu cerinta maxima din orizontul de timp studiat. 

3.4.2 TENDINTA CONSUMULUI DE APA NE-MENAJERA 

3.4.2.1 Consum agenti economici 

A fost evaluat in baza volumelor de apa facturate de operator raportate la numarul de bransamente.  

In ultimii ani, consumul de apa al agentilor economici a cunoscut o usoara crestere datorita redresarii 
economiei. In primii ani ai orizontului de timp studiat, desi se constata o imbunatatire a climatului 
economic si o relansare a activitatilor economice, consumul de apa va scadea datorita programelor 
de contorizare si a politicii de reglementare a pretului apei impuse de operatorul de apa.  

Pe termen mediu si lung se prefigureaza insa o crestere a consumului de apa, in concordanta cu 
previziunile de imbunatatire a perspectivelor economice ale Regiunii de Dezvoltare. 
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3.4.2.2 Consum institutional si comercial 

Se refera la consumul de apa al unor institutii precum scoli, spitale, birouri ale autoritatii centrale si 
locale, spalatul strazilor, gradini publice etc.  

Consumul public a fost estimat in acelasi mod precum consumul agentilor economici.  

In conformitate cu prevederile standardelor in vigoare referitoare la tendinta acestui tip de consum, 
s-a prevazut o crestere a acestuia cu 25% in orizontul de timp analizat. 

3.4.2.3 Debit de incendiu 

S-a considerat ca, la nivelul Master Plan-ului, cerinta de apa pentru incendiu va fi asigurata din 
capacitatea surselor, rezervoarelor si a retelei de distributie. Proiectele de detaliu trebuie sa respecte 
cerintele SR 1343-1. 

3.4.2.4 Necesarul menajer 

Studiul socio-economic concluzioneaza o tendință de descreștere a populației în județul Dolj. Cerinta 
de apă menajeră este de așteptat să urmeze aceeași tendință. Mai mult, acolo unde se furnizează 
apă prin sisteme de conducte și unde se folosește o contorizare adecvată, ratele de consum au 
scăzut semnificativ deoarece nivelul crescut de servicii de apă s-a reflectat în tariful apei. 

Tabel 3-5 Consum apa in mediu urban si rural arie de operare (anul 2020)  

 Consum apa 

Urban (mii m3) Rural (mii m3) 

Consum de apa 16.833,971 4.218,661 

Pierderi de apa 11.064,079 2.196,389 

Total 2020 27.898,05 6.415,05 

Previziunile privind consumul, cerința, cantitățile de apă restituite și colectate, se bazează pe 
următoarele estimări: 

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural; 

- dinamica populației racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

- tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

- consecintele reabilitarii, extinderii și realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din 
rețeaua de alimentare cu apă, în mediul rural și urban; 

- consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor și cerinței de apa; 

- consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea Europeană 
vor fi respectate. 
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Tabel 3-6 Consum apa potabila pe tipuri de consumatori si zone de alimentare (anul 2020)  

ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Craiova Urban 252.780 3.045 569 219.919 87% 3.045 569 15.139.316 8.199.579 23.338.895 

Bailesti Urban 16.355 211 34 14.367 88% 211 34 403.990 243.900 647.890 

Calafat Urban 16.260 170 32 12.998 80% 156 28 499.861 1.701.829 2.201.690 

Bechet Urban 3.430 33 7 2.249 66% 13 4 47.335 36.665 84.000 

Dabuleni Urban 11.426 170 33 7.210 63% 97 25 126.981 48.859 175.840 

Filiasi Urban 15.851 129 22 10.423 66% 108 22 397.182 537.708 934.890 

Segarcea Urban 6.583 78 13 6.360 97% 68 13 219.307 295.538 514.845 

Afumati Rural 2.470 24 5 0 0% 0 0 0 0 0 

Almaj Rural 1.851 16 5 1.290 70% 0 0 56.029 16.471 72.500 
Amarastii 
de Jos Rural 5.177 41 9 3.134 61% 29 8 62.415 12.483 74.898 
Amarastii 
de Sus Rural 1.597 23 4 719 45% 18 4 15.746 3.149 18.895 

Apele Vii Rural 1.981 16 4 1.550 78% 13 4 33.945 8.486 42.431 

Argetoaia Rural 4.110 15 4 678 16% 12 4 14.848 2.970 17.818 

Birca Rural 3.460 50 12 1.802 52% 38 12 42.317 202.288 244.605 

Bistret Rural 4.086 22 7 1.830 45% 20 7 40.190 40.770 80.960 
Botosesti 
Paia Rural 759 30 3 0 0% 0 0 0 0 0 

Brabova Rural 1.454 70 4 0 0% 0 0 0 0 0 

Bradesti Rural 4.156 45 9 3.790 91% 30 7 129.140 139.460 268.600 

Bralostita Rural 3.455 57 14 2.143 62% 92 9 53.189 21.276 74.465 

Bratovoesti Rural 3.107 1 8 70 2% 1 2 1.533 307 1.840 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în 
perioada 2014-2020 

13 
 
 
 

ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Breasta Rural 3.664 19 8 2.433 66% 17 8 59.327 24.293 83.620 

Bucovat Rural 3.952 93 3 2.091 53% 129 3 32.903 9.871 42.774 

Bulzesti Rural 1.491 3 11 463 31% 3 11 10.140 4.056 14.196 

Calarasi Rural 5.606 66 6 1.141 20% 150 4 49.821 71.709 121.530 

Calopar Rural 3.492 30 9 0 0% 0 0 0 0 0 

Caraula Rural 2.273 89 6 2.154 95% 75 6 39.761 64.999 104.760 

Carcea Rural 3.211 74 3 2.550 79% 56 3 130.230 93.590 223.820 

Carna Rural 1.278 65 5 380 30% 41 5 8.848 2.212 11.060 

Carpen Rural 2.228 94 5 1.849 83% 58 5 29.894 83.786 113.680 

Castranova Rural 3.183 31 7 1.690 53% 26 6 37.011 14.804 51.815 

Catane Rural 1.718 46 2 904 53% 25 2 19.798 5.939 25.737 

Celaru Rural 4.308 28 10 2.712 63% 28 5 59.393 17.818 77.211 

Cerat Rural 3.964 37 9 0 0 0 0 0 0 0 

Cernatesti Rural 1.809 71 6 1.809 100% 71 6 39.617 13.866 53.483 

Cetate Rural 5.035 54 11 1.724 34% 41 9 37.756 14.347 52.103 

Cioroiasi Rural 1.496 12 6 701 47% 10 6 15.352 6.141 21.493 
Ciupercenii 
Noi Rural 4.947 109 5 0 0% 0 0 0 0 0 

Cosoveni Rural 3.036 53 7 2.255 74% 47 7 60.853 32.767 93.620 
Cotofenii 
din Dos Rural 2.192 20 7 886 40% 76 4 34.558 11.054 45.612 
Cotofenii 
din Fata Rural 1.786 15 5 1.536 86% 13 5 63.721 116.579 180.300 

Daneti Rural 5.869 48 11 0 0% 0 0 0 0 0 
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ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Desa Rural 4.446 46 10 2.373 53% 33 9 51.969 11.953 63.922 

Diosti Rural 2.864 22 7 1.898 66% 58 4 132.753 7.247 140.000 

Dobresti Rural 2.291 1 9 339 15% 1 3 4.700 1.175 5.875 

Dobrotesti Rural 1.625 18 5 592 36% 1 5 23.769 46.231 70.000 

Dragotesti Rural 2.039 22 7 2.034 100% 22 7 78.000 35.000 113.000 

Dranic Rural 2.568 23 6 0 0% 0 0 602 0 602 

Farcas Rural 1.830 49 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Galicea 
Mare Rural 4.003 39 9 2.520 63% 28 8 55.188 22.075 77.263 

Galiciuica Rural 1.418 15 3 538 38% 21 2 14.628 5.851 20.479 

Ghercesti Rural 1.585 50 5 1.008 64% 45 3 170.105 59.536 229.641 

Ghidici Rural 2.259 20 4 766 34% 11 4 16.775 4.194 20.969 

Ghindeni Rural 1.816 18 3 1.582 87% 18 3 35.223 12.328 47.551 

Gighera Rural 2.937 18 5 1.450 49% 16 5 31.755 12.702 44.457 

Gingiova Rural 2.324 23 5 81 3% 17 5 2.672 668 3.340 

Giubega Rural 1.910 20 7 1.566 82% 18 7 74.529 11.065 85.594 

Giurgita Rural 2.704 28 7 2.185 81% 26 7 181.460 600 182.060 

Gogosu Rural 678 27 8 0 0% 0 0 0 0 0 

Goicea Rural 2.589 23 5 1.697 66% 21 4 36.132 14.453 50.585 

Goiesti Rural 2.920 29 16 1.010 35% 25 15 50.000 10.000 60.000 

Grecesti Rural 1.600 19 8 1.520 95% 19 8 35.000 15.000 50.000 

Intorsura Rural 1.414 18 3 0 0% 0 0 0 0 0 

Isalnita Rural 3.536 79 7 3.206 91% 34 8 145.591 117.559 263.150 
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ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Izvoare Rural 1.541 23 6 0 0% 0 0 0 0 0 

Leu Rural 4.525 20 8 3.164 70% 58 8 87.559 12.215 99.774 

Lipovu Rural 3.107 77 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Macesu de 
Jos Rural 1.255 15 5 1.255 100% 15 5 23.000 5.750 28.750 
Macesu de 
Sus Rural 1.264 11 3 741 59% 9 1 30.000 10.000 40.000 

Maglavit Rural 4.572 50 8 3.101 68% 44 6 188.888 47.222 236.109 

Malu Mare Rural 3.545 171 5 2.947 83% 150 5 205.538 12.797 218.335 

Marsani Rural 4.451 37 14 0 0 0 0 42.000 12.600 54.600 

Melinesti Rural 3.649 55 5 0 0% 0 0 0 0 0 

Mischii Rural 1.651 44 7 1.435 87% 40 6 56.710 18.147 74.857 

Motatei Rural 6.505 87 17 3.123 48% 80 17 64.181 97.160 161.341 

Murgasi Rural 2.352 33 8 1.187 50% 27 5 30.000 5.000 35.000 

Negoi Rural 2.096 23 7 407 19% 12 7 12.874 10.711 23.585 

Orodel Rural 2.562 20 5 312 12% 4 1 9.110 35.603 44.713 

Ostroveni Rural 4.748 38 13 0 0% 0 0 0 0 0 

Perisor Rural 1.638 29 7 1.288 79% 25 6 60.908 32.796 93.704 

Pielesti Rural 3.385 126 11 1.987 59% 54 11 29.897 8.969 38.866 

Piscu Vechi Rural 2.344 40 9 0 0% 0 0 0 0 0 

Plenita Rural 4.395 61 7 3.843 87% 45 7 121.207 160.603 281.810 

Plesoi Rural 1.308 16 5 0 0% 0 0 0 0 0 

Podari Rural 6.480 129 12 4.519 70% 110 4 119.478 37.682 157.160 
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ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Poiana 
Mare Rural 10.073 154 20 5.451 54% 80 16 31.413 23.717 55.130 

Predesti Rural 1.787 28 3 1.017 57% 14 3 12.000 3.600 15.600 

Radovan Rural 1.343 28 4 0 0% 0 0 0 0 0 

Rast Rural 3.136 32 7 2.938 94% 125 7 152.424 101.616 254.040 

Robanesti Rural 2.246 37 6 2.034 91% 168 6 70.000 14.000 84.000 

Rojiste Rural 2.271 20 5 0 0% 0 0 0 0 0 

Sadova Rural 7.481 82 15 3.141 42% 199 15 165.328 41.332 206.660 

Salcuta Rural 2.175 20 7 0 0% 0 0 0 0 0 

Scaesti Rural 2.006 18 5 1.460 73% 15 5 27.696 6.924 34.620 
Seaca de 
Camp Rural 1.843 11 5 1.567 85% 9 5 23.434 10.896 34.330 
Seaca de 
Padure Rural 977 26 6 342 35% 9 3 7.490 2.621 10.111 

Secu Rural 1.069 46 8 497 46% 28 7 14.000 6.000 20.000 
Silistea 
Crucii Rural 1.509 24 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Simnicu de 
Sus Rural 4.340 119 13 1.542 36% 61 10 145.380 43.614 188.994 

Sopot Rural 1.722 16 9 0 0% 0 0 0 0 0 

Talpas Rural 1.184 14 6 0 0% 0 0 0 0 0 

Teasc Rural 3.051 74 5 1.229 40% 28 4 43.946 13.184 57.130 

Trepezita Rural 1.569 24 6 0 0% 0 0 0 0 0 

Teslui Rural 2.281 19 5 791 35% 8 3 23.915 7.174 31.089 

Tuglui Rural 2.658 26 6 1.143 43% 22 6 25.030 7.509 32.540 
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ZONA DE 
ALIMENTARE CU 

APĂ  

TIP CONSUMATORI  ALIMENTARE CU APĂ   

CASNIC  NONCASNIC  CONSUM  CERINȚA DE APĂ (mc/an)  

Populatie 
totala  

Total 
agenti 
economici  

Total 
institutii  

Populatie 
conectata  

Grad de 
conectare 
(%)  

Ag. 
Economici 
conectati  

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
facturat  

NRW  
TOTAL 
(mc/an) 

Unirea Rural 3.577 33 7 3.132 88% 0 0 73.680 7.368 81.048 

Urzicuta Rural 2.934 23 5 1.898 65% 19 5 110.000 10.000 120.000 
Valea 
Stanciului Rural 5.292 51 11 0 0% 0 0 0 0 0 

Vartop Rural 1.555 15 4 890 57% 8 3 19.491 6.822 26.313 
Varvoru de 
Jos Rural 2.772 53 8 1.608 58% 22 6 35.215 3.522 38.737 

Vela Rural 1.822 30 8 0 0% 0 0 0 0 0 

Verbita Rural 1.259 32 6 136 11% 4 4 2.978 596 3.574 
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3.5 BALANTA ŞI PIERDERILE DE APĂ 

Pentru evaluarea bilantului de apa si conditiilor tehnice a retelei de distributie, au fost efectuate o 
analiza comparativa a elementelor individuale a retelei (conducte, zone de presiune, materiale, etc.) 
si a datelor detinute de operator, utilizand o gama larga de indicatori tehnici.  

Raportat la scopul si disponibilitatea documentatiilor, urmatorii parametri vor fi considerati pentru 
evaluarea starii tehnice a retelei:  

 Vechimea conductelor: durata de serviciu a conductei, durata teoretica de serviciu a 
materialului țevii si structurii, precum si vechimea efectiva de serviciu in retea;  

 Pierderi de apa: un număr de indicatori sunt folosiți pentru a exprima nivelul pierderilor de 
apa. Cu toate acestea, nu toți indicatorii includ efectul unei anumite stări tehnice a conductei. 
Pentru evaluarea stării tehnice a rețelei de distribuție s-a folosit: Indicatorul de Pierderi al 
Infrastructurii (ILI) si Indicatorul Economic de Pierderi (ELI);  

 Calitatea apei: condiția tehnica a rețelei poate avea un efect negativ asupra calității apei 
transportate;  

 Presiunea: presiunea de operare afectează alți indicatori ai evaluării condiției tehnice a 
rețelei: pierderile de apa, rata de defecțiuni, durata de serviciu teoretica a materialului țevii 
etc.;  

 Siguranța in exploatare: (cantitativ si calitativ): pentru identificarea anumitor parti critice ale 
rețelei si prioritizarea lor in planificarearea procesului de reconstructie a retelei.  

De asemenea, fiecare indicator este un mijloc de monitorizare a starii tehnice a retelei evaluate. 

3.5.1 Metodologie si explicatii 

Metoda utilizata la nivel mondial este cea elaborata de Grupul Specializat din cadrul Asociatiei 
Internationale a Apei (IWA). In cadrul manualului de buna practica (Best practice) aparut in 1999 cu 
reviziile ulterioare (2006) s-a prevazut structura standard privind Balanta Apei si terminologia 
asociata. 

NRW = [(Volum introdus in sistem – Apa vanduta)/ Volum introdus in sistem] x 100 

Tabel 3-7 Componentele balantei apei  

Volum de apa 
furnizat in 

sistem 

Consum 
autorizat 

Consum 
autorizat 
facturat 

Consum contorizat  facturat 
Apa care aduce 

venituri Consum necontorizat  
facturat 

Consum 
autorizat 
nefacturat 

Consum contorizat nefacturat 

Apa care nu 
aduce venituri 

Consum necontorizat 
nefacturat 

Pierderi de apa 

Pierderi 
aparente 

Consum neautorizat 

Erori de masurare si de 
prelucrare a datelor 

Pierderi 
reale 

 

Pierderi la conductele de 
distributie si/sau transport 

Pierderi si deversari prin 
preaplin la rezervoare 
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Pierderi pe racorduri pana la 
contorul consumatorului 

Sursa: IWA „Best practice”1999 

Componentele balantei de apa sunt volume de exprimate in m3/an masurate cu diverse grade de 

acuratete.  

Evaluarea balantelor s-au realizat prin completare de sus in jos a componentelor estimate de catre 

operatorii sistemelor de alimentare cu apa pe anul 2020.  

Referitor la componentele prezentate anterior specificam urmatoarele: 

 Volum de apa furnizat in sistem – Reprezinta volumul de apa anual furnizat intr-o anumita 

sectiune a sistemului de alimentare cu apa. Studiul prezinta doua tipuri de balante si anume: 

 Balanta retelei de distributie avand ca sectiune de control statia de pompare apa 

potabila; 

 Balanta sistemului de alimentare avand ca sectiune de control sursa apei brute; 

 Consumul de apa autorizat nefacturat – Reprezinta volumul de apa anual furnizat unor 

consumatori contorizati fara a fi facturati respectiv consumul atribuit spalarii 

retelelor/stingeri incendii/udari spatii verzi/teste hidranti/etc.  

 Pierderi aparente – Volumul de apa anual estimat a fi consumat ilicit sau cel rezultat din erori 

de masurare a contoarelor respectiv din erori de citire a contoarelor. 

 Pierderile reale – Reprezinta volumul de apa anual format de: pierderi la imbinari, pierderi 

detectabile dar nevizibile, pierderi detectabile vizibile, deversari necontrolate pe preaplinul 

rezervoarelor. Aceasta componenta denumita si CARL (Current Annual Real Losses) se 

calculeaza prin scaderea tuturor celorlalte componente din volumul de apa furnizat. Pierderile 

reale se produc pe aductiunea apei brute, in statia de tratare (apa tehnologica) si pe reteaua 

de distributie (pe bransamente si pe conductele principale);  

Rezultatul balantei trebuie sa conduca in final la ponderea pe care o reprezinta apa care nu aduce 

venit (abreviata NRW conform terminologie IWA) din volumul de apa furnizat in sistem. 

Modul de apreciere a NRW la nivelul unui sistem de alimentare cu apa se exprima ca procent din 

volumul de apa furnizat, acest indicator avand o valoare cu caracter financiar asupra unui caz specific. 

El nu poate reprezenta o masura de comparatie a performantei de operare intre sisteme diferite si 

nici macar la nivelul aceluiasi sistem la capacitati diferite. Cu toate acestea indicatorul trebuie sa se 

afle intr-un domeniu de control rezonabil din punct de vedere economic - mai mic de 10% pentru 

sisteme noi sau de 20% pentru sisteme reabilitate. Aceste limite controleaza mentinerea costurilor 

de operare incluzand pe al energiei electrice in zona de optim economic. Pentru sistemele alimentate 

din surse subterane, functionand prin pompare costul energiei electrice datorat pomparii reprezinta 

cel putin 75% din totalul cheltuielilor de operare (incluzand si statia de tratare). Deci o crestere a 

debitului mediu provoaca o crestere anuala a direct proportionala a consumului de energie electrica. 
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Componentele NRW pot fi impartite in doua categorii: Comerciale si Fizice/Reale/Tehnice. In 

categoria celor comerciale intra Consumurile autorizate nefacturate si Pierderile aparente. Pierderile 

fizice se identifica cu Pierderile reale/tehnice.  

Volumul pierderilor de tip comercial depinde de capacitatea operatorului de a realiza minimum 

urmatoarele: 

 Contorizarea tuturor consumatorilor; 

 Rezilierea contractelor cu consumatori rau platnici; 

 Eliminarea gratuitatii pentru unii consumatori; 

 Procedurarea tuturor manevrelor necesare intretinerii retelelor, udarii spatiilor verzi sau 

testarii hidrantilor astfel incat consumul de apa potabila sa fie minimizat; 

 Depistarea racordurilor ilicite sau a tentativelor de furt prin ocolirea apometrelor sustinand 

controale periodice; 

 Depistarea contoarelor defecte prin analiza comparativa a consumului lunar si/sau instruirea 

specifica a cititorului de a analiza starea apometrului; 

 Angajarea unui personal adecvat pentru preluarea indexului fara erori involuntare sau 

voluntare. Desfasurarea unui control periodic asupra activitatii acestuia. 

Reducerea pierderilor comerciale depinde in principal de propria organizare a operatorului din punct 

de vedere al strategiilor de dezvoltare dar si a numarului de angajati pregatiti corespunzator.  

Volumul pierderilor fizice sau reale depinde de capacitatea operatorului in asigurarea 

managementului performant prin intretinerea, repararea si reabilitarea corespunzatoare a unui 

sistem de alimentare cu apa. 

Pierderile fizice reprezinta o pondere importanta din cadrul NRW fapt care impune luarea tuturor 

masurilor pentru mentinerea acestora la un nivel de eficienta economica (costuri de operare – costuri 

masuri de reducere pierderi) optima.  

Pierderile reale si nivelul pana la care acestea pot fi reduse sunt subiect de analiza pentru multi 

specialisti din domeniu care in ultimii 20 de ani au elaborat algoritmi si metodologii prin care sa poata 

fi analizat un sistem cu scopul de a decide masurile necesare atingerii tintelor de performanta. In 

capitolul urmator vom detalia unele metode in contextul prezentarii indicatorilor de performanta a 

sistemelor de alimentare cu apa. 

Pentru mentinerea pierderilor reale CARL la un nivel economic optim sunt necesare urmatoarele 

masuri: 

 Reabilitarea infrastructurii acolo unde numarul avariilor sau a scurgerilor detectabile este 

important; 

 Asigurarea unui sistem de management al presiunilor la nivelul sistemului pentru evitarea 

regimurilor nepermanente si presiunilor excesive indiferent de consum; 
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 Echiparea retelei de distributie cu sistem de monitorizare zonala a presiunilor si/sau a 

debitelor astfel incat sa se reduca aria de cautare a scurgerilor; 

 Dotarea operatorului cu sisteme active de detectie a scurgerilor astfel incat personalul 

calificat al acestuia sa poata localiza in timpul cel mai scurt zona afectata; 

 Personal calificat pentru realizarea in timpul cel mai scurt a reparatiilor la calitatea 

echivalenta a unei retele noi. 

Calculul indicelui pierderilor infrastructurii (ILI), alti indicatori  

Pe considerentele amintite anterior volumul pierderilor reale, CARL, este utilizat in calculul 

indicatorilor de performanta a sistemului care arata atat starea tehnica a infrastructurii de conducte 

cat si eficienta masurilor de reducere a pierderilor detectabile la nivelul acesteia.  

Reducerea pierderilor reale trebuie realizata pana la un nivel economic admisibil a carui valoare poate 

fi stabilita cu ajutorul unor indicatori specifici. Cel mai relevant in acest sens este indicatorul ILI 

(Infrastructure Leakage Index) a carui formula este CARL/UARL, unde UARL reprezinta pierderile 

anuale reale inevitabile specifice unei retele de distributie realizata corespunzator din punct de vedere 

manopera-material la nivelul caruia avariile sau fisurile detectabile sunt localizate si reparate in timpi 

optimi si cu calitate similara unor lucrari nou executate. 

Acest indicator de tip operational ajuta la compararea performantei de gestionare a pierderilor la 

nivelul sistemelor de alimentare cu apa. El este cel mai important ca relevanta pentru incadrarea 

sistemului in categoriile de performanta stabilite la nivel international in functie de care pe criteriul 

economic se recomanda luarea diferitelor tipuri de masuri (reabilitare infrastructura, aplicare 

management presiuni, monitorizare presiuni/debite pe zone de retea delimitate, monitorizarea 

debitelor de noapte, etc). 

Alti indicatori relevanti de tip operational sunt: l/racord/zi si m3/km/zi obtinuti prin raportarea CARL 

la marimile specificate anterior si la 365 zile. Totusi acestia nu iau in calcul si influenta presiuni 

asupra debitului pierderilor conform teoriei FAVAD (Fixed And Variable Area Discharge). Pentru a 

corecta aceasta lipsa uneori cei doi indicatori se pot raporta si la presiunea medie de calcul.  

Cu toate ca are o valoare strict financiara numai pentru un sistem dat, indicatorul procentual NRW 

este cel mai uzitat. 

Trebuie tinut cont de faptul ca de la o regiune/tara la alta indicatorii operationali ai pierderilor trebuie 

incadrati in intervale de valori diferite in functie de potentialul de sustinere economica a masurilor 

de reducere a CARL. Altfel spus, costul masurilor luate trebuie sa se incadreze intr-o zona de optim 

in raport cu costul de operare care poate fi suportat prin tarif. 

In consecinta pe plan national se recomanda si utilizarea indicatorului economic al pierderilor, ELI 
(Economic Leakage Index) a carui incadrare valorica este stabilita in tabelul urmator alaturi de 
domeniile recomandate pentru Romania 

Tabel 3-8 Scala de valori pentru indicatorii de performanta 
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Categori
a 

NRW (%) LKN (m3/an/km) ILI ELI 
De la catre De la catre De la catre De la catre 

C1 0 10 0 10000 0 10 0 1 

C2 10 20 10000 20000 10 20 1 2,5 
C3 20 30 20000 30000 20 30 2,5 3 
C4 30 40 30000 40000 30 40 3 3,5 
C5 40 40+ 40000 40000+ 40 40+ 3,5 3,5+ 

Sursa: Manualul national al operatorilor de apa si canalizare ed. 2010 

 Categoria 1 – C1 - (foarte buna) – Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 
necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 2 – C2 - (buna) – Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare 
masuri speciale pentru imbunatatirea acestui indicator. 

 Categoria 3 – C3 - (medie) – Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte 
masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii 
potentialelor defectiuni. 

 Categoria 4 – C4 - (critica) – Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un 
declansator pentru initierea de actiuni corective pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 5 – C5 - (inacceptabil) – stare inacceptabila care cere actiuni imediate pentru 
imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit 
luate masuri din timp. 

Formulele de calcul ale LKN si ELI sunt: LKN = Debit anual pierderi reale/Lungime retea iar ELI = EI 
x LKN/3600. Indicele economic (EI) va lua urmatoarele valori functie de caracteristicile sistemului de 
alimentare cu apa: 

 1,5 – apa din sistem este tratata in doua trepte si este pompata in retea la o presiune de 
minim 5 bar. 

 1,0 – apa din sistem este tratata in doua trepte, iar in retea este distribuita gravitational, 
sau necesita doar dezinfectare, dar este pompata in sistem. 

 0,5 – apa din sistem necesita doar dezinfectare si in retea este distribuita gravitational. 

In cazul ariei noastre de proiect coeficientii corespunzatori sunt 1 sau1,5. 

La nivel mondial, Institutul Bancii Mondiale, pe baza experientei acumulate a dezvoltat o scala de 
valori similara privind incadrarea performantei sistemului de alimentare cu apa in functie de valoarea 
indicatorilor operationali: 
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Tabel 3-9 - Scala de valori pentru indicatorii de performanta, WBI 

Technical 
Performance 

Category ILI 

Real Losses in Litres/Connection/Day 

(when the system is pressurised); at an average pressure of: 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

D
ev

el
op

ed
 

C
o
u
n
tr

ie
s 

A 1 - 2  < 50 < 75 < 100 < 125 

B 2 - 4  50 - 100 75 - 150 100 - 200 125 - 250 

C 4 - 8  100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

D > 8  > 200 > 300 > 400 > 500 

D
ev

el
op

in
g
 

C
o
u
n
tr

ie
s 

A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 

B 4 - 8 50 – 100 100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

C 8 - 16 100 - 200 200 - 400 300 - 600 400 - 800 500 - 1000 

D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000 

Sursa: „Water Loss Performance Indicators” (Liemberger et al,2007) 

Categoria A – Bine. Suplimentarea eforturilor de reducere a pierderilor poate fi neeconomica. 

Categoria B – Potential de imbunatatiri. Se poate lua in considerare presiunea de managment, 
imbunatarirea politicii de control activ al avariilor si o mai buna intretinere a sistemului. 

Categoria C – Insufiient. Torelabil doar in cazul in care resursele de apa sunt abundete si apa este 
ieftina, si chiar si atunci ar trebui intensificate eforturile de reducere a NRW. 

Categoria S – Slab. Compania foloseste resursele ineficient si desfasurarea unor programe de 
reducere a NRW sunt imperative. 

 

DISCUTII ASUPRA MODULUI DE ADOPTAREA A INDICATORULUI „ILI” 

Formula de calcul a UARL a fost publicata prima data de IWA – „Best practice” 1999 - si apoi revizuita 
pana in 2007 sub forma: 

 UARL (l/racord/zi) = (18 x Lm/Nc + 0,8 + 0,025 x Lp) x P, unde: 

 Lm = lungimea retelei de distributie; 

 Nc = numarul de bransamente/racorduri; 

 Lp = lungimea medie a unui racord intre limita proprietatii si contorul de masura 
consumator; 

 P = presiunea medie de functionare pe timpul unei zile si suprafata retelei 

Formula a fost calibrata pentru a lua in considerare pierderile de fond (scurgerile de la imbinari) si 
debitul de apa pierdut la aparitia unui numar de fisuri detectabile pana la repararea lor intr-un timp 
optim realizabil pentru o retea de distributie aflata intr-o conditie tehnica normala de intretinere. 
Coeficientii (pierderile specifice pe m de presiune si bransament sau artera) au fost stabiliti pentru 
o presiune medie de referinta de 50 m CA.   
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Valoarea indicatorului ILI releva cat de departe de conditia normala de intretinere este un sistem de 
alimentare cu apa la un moment dat. Deci daca ILI = 1 rezulta ca managementul sistemului din 
punct de vedere al pierderilor este corespunzator. Cu toate acestea in timp studiile de caz au aratat 
ca deseori ILI rezulta subunitar, ceea ce inseamna ca formula necesita conditii la limita pentru a nu 
denatura semnificatia rezultatului.  

Avand in vedere ca acest indicator a fost adoptat de foarte multe tari din lume si implicit din Europa, 
expertii din domeniu au cautat sa fixeze in timp limitele de valabilitate a UARL astfel incat sa poata 
fi evaluate si retelele cu presiuni mediidiferite de 50 m sau densitati mai mici de 40 de racorduri pe 
km.  

Ultimele conditionari au fost stabilite in 2009 de catre A. Lambert care a fixat limita de valabilitate 
a formulei privind numarul de abonati incepand cu cifra data de formula Nc+20 x Lm > 3000. In 
aceasta situatie numai este valabila limita densitatii racordurilor si nici a presiunii cu conditia ca 
Formula UARL sa fie afectata cu coeficientul Cp, care corecteaza valoarea in ideea ca debitul 
pierderilor de fond/nedetectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 iar acela provenit de la 
pierderile detectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 pentru retele din materiale flexibile si cu 
0,5 pentru materiale rigide (Teoria FAVAD- L1/L0 = (P1/P0)^n).  

Valoarea coeficientului Cp este prezentata in multiple articole dintre care amintim „Interpreting ILI 
in Small Systems” (Lambert et al…) fiind calculata pe baza formulei FAVAD. In acelasi articol se 
prezinta si motivele pentru care si la presiunea medie standard de 50 m multe sisteme prezinta ILI 
subunitar in conditiile utilizarii formulei UARL. Acestea se incadreaza in categoria sistemelor mici si 
foarte mici (sub 3000 de bransamente) care ofera posibilitatea Operatorului sa detecteze si 
reactioneze in timpi mult mai mici la aparitia pierderilor.  

Cazurile concrete de tari care folosesc reglementat ILI pentru toate tipurile de sisteme inclusiv cele 
din categoria „Very small” sunt prezentate in documentul Comisiei Europene – „Good practices on 
leakeage management WFD, CIS, WG, PoM”. Aici se arata cazul Austriei in care, pentru cel putin 
2000 de localitati cu retele de distributie avand racorduri mai putine de 3000 buc si operate la 
presiuni mai mari de 45 m, ILI obtinut cu formula UARL standard a fost incadrat intr-o banda de 
valori subunitara majoritatea acestora fiind sub 0,7-0,8. Cu alte cuvinte un ILI = 0,7 este considerat 
optim pentru aceste tipuri de localitati.  

Fata de cele prezentate si avand in vedere conditiile specifice sistemului de alimentare cu apa 
(presiune, numar de conexiuni, echipare etc.), Consultantul considera corespunzatoare utilizarea 
formulei UARL afectata cu factorul de corectie Cp (calculat dupa formula aratata) si diminuat (in 
functie de numarul bransamentelor) cu un coeficient subunitar mai mare de 0,8. Incadrarea 
performantei sistemului se va face prin compararea ILI cu valorile amintite anterior.  

Pentru mentinerea pierderilor la nivele economice optime, sistemul de alimentare cu apa va fi 
intretinut astfel incat invechirea lucrarilor sa fie contrabalansata cu masurile aplicate.  

Pana in anul de perspectiva 2048, ILI trebuie mentinut astfel incat sa depaseasca valoarea „3” daca 
sistemul are pondere mare de lucrari noi in anul implementarii si „4” daca detine infrastructura 
existenta importanta. Aceste tinte vor fi corelate cu NRW al retelei de distributie astfel incat acesta 
sa se regaseasca in intervalul 14 - 20% din volumul anual de apa distribuit, functie de marimea si 
vechimea infrastructurii existente. Atingerea tintei este posibila avand in vedere echiparea de care 
dispune noul sistem si experienta Operatorului Regional si este necesara in contextul prognozei de 
crestere accelerata a consumului, caracteristica ariei de proiect. 

In cadrul prezentei documentatii sunt prezentate si analizate balantele aferente sistemelor de 
alimentare cu apa din judetul Dolj, aflate in aria de operare a Companiei de Apa Oltenia. Pentru 
următoarea etapa de finanțare, la momentul elaborării Studiului de Fezabilitate, următorul 
Consultant va analiza datele/informațiile referitoare la sistemele de alimentare cu apa din aria de 
operare. 
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3.5.2 Balanța apei: sistem de alimentare Filiași 

Tabel 3-10 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Filiași – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Filiași, in anul 2020 este de 57,52%, iar pierderile reale sunt de 53,65%, valoarea cea mai mare 
a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 39,91%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
53,65%

ANUL
BALANTA APEI - Filiasi

2020
Consum contorizat facturat

397182
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

397182 42,48% 397182

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

42,48% 42,48%

399168 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1986 0,21%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat934890

42,70%
Consum autorizat 

nefacturat
1986

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,21%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
535722

Consum neautorizat

34173 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

3,66%
13901

Apa neprofitabila
20272 537708
mc/an

Pierderi aparente 2,17% 57,52%

mc/luna
1,5%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 2780
57,30% mc/an

124043

0,30%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

501549 1588
mc/an
0,17%

Pierderi conducte distributie

mc/an
13,27%

Pierderi bransamente

373138
mc/an
39,91%
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3.5.3 Balanța apei: sistem de alimentare Brădești 

Tabel 3-11 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Brădești – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Brădești, in anul 2020 este de 51,92%, iar pierderile reale sunt de 49,85%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 28,80%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
49,85%

mc/an
20,70%

Pierderi bransamente

77345
mc/an
28,80%

51,68% mc/an

55594

0,00%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

133894 955
mc/an
0,36%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
1,7%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 0

Apa neprofitabila
401 139460

mc/an
Pierderi aparente 0,15% 51,92%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
138814

Consum neautorizat

4921 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,83%
4520

48,32%
Consum autorizat 

nefacturat
646

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,24%

129786 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

646 0,24%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat268600

129140 48,08% 129140

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

48,08% 48,08%

ANUL
BALANTA APEI - Bradesti

2020
Consum contorizat facturat

129140
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila
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3.5.4 Balanta apei: sistem de alimentare Almaj 

Tabel 3-12 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Almaj – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Almaj, in anul 2020 este de 22,72%, iar pierderile reale sunt de 19,01%, valorile pierderilor 
reale înregistrate pe conductele de distribuție si cea a pierderilor reale pe branșamente sunt destul 
de apropiate, acestea fiind 8,38%, respectiv 8,85%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
19,01%

mc/an
8,38%

Pierderi bransamente

6417
mc/an
8,85%

22,33% mc/an

6077

0,39%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

13781 1007
mc/an
1,39%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
2,7%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 280

Apa neprofitabila
449 16471

mc/an
Pierderi aparente 0,62% 22,72%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
16191

Consum neautorizat

2410 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

3,32%
1961

77,67%
Consum autorizat 

nefacturat
280

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,39%

56309 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

280 0,39%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat72500

56029 77,28% 56029

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

77,28% 77,28%

ANUL
BALANTA APEI - Almaj

2020
Consum contorizat facturat

56029
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila
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3.5.5 Balanța apei: sistem de alimentare Coțofenii din Fata 

Tabel 3-13 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Coțofenii din Fata – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Coțofenii din Fata, in anul 2020 este de 64,66%, iar pierderile reale sunt de 62,21%, valoarea 
cea mai mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 46,42%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
62,21%

mc/an
15,79%

Pierderi bransamente

83703
mc/an
46,42%

64,48% mc/an

28460

0,00%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

112163 0
mc/an
0,00%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
1,2%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 0

Apa neprofitabila
1867 116579

mc/an
Pierderi aparente 1,04% 64,66%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
116261

Consum neautorizat

4098 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,27%
2230

35,52%
Consum autorizat 

nefacturat
319

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,18%

64039 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

319 0,18%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat180300

63721 35,34% 63721

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

35,34% 35,34%

ANUL
BALANTA APEI - Cotofenii din Fata

2020
Consum contorizat facturat

63721
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila
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3.5.6 Balanta apei: sistem de alimentare Isalnita 

Tabel 3-14 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Isalnita – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Ișalnița, in anul 2020 este de 44,67%, iar pierderile reale sunt de 41,72%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 30,12%.

mc/an

mc/luna

mc/an
41,72%

mc/an
11,22%

Pierderi bransamente

79257
mc/an
30,12%

44,40% mc/an

29518

0,00%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

109782 1007
mc/an
0,38%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
1,9%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 0

Apa neprofitabila
1953 117559

mc/an
Pierderi aparente 0,74% 44,67%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
116831

Consum neautorizat

7049 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,68%
5096

55,60%
Consum autorizat 

nefacturat
728

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,28%

146319 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

728 0,28%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat263150

145591 55,33% 145591

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

55,33% 55,33%

ANUL
BALANTA APEI - Isalnita

2020
Consum contorizat facturat

145591
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

30 
 
 
 

3.5.7 Balanta apei: sistem de alimentare Simnicu de Sus 

Tabel 3-15 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Simnicu de Sus – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Simnicu de Sus, in anul 2020 este de 3,72%. Pentru următoarea etapa de finanțare, la momentul 
elaborării Studiului de Fezabilitate, următorul Consultant va analiza datele/informațiile referitoare la 
sistemul de alimentare cu apa Simnicu de Sus.  

 

mc/an

mc/luna

mc/an
0,83%

mc/an
0,05%

Pierderi bransamente

65
mc/an
0,04%

3,24% mc/an

72

0,48%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

1259 394
mc/an
0,26%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
2,4%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 727

Apa neprofitabila
0 5620

mc/an
Pierderi aparente 0,00% 3,72%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
4893

Consum neautorizat

3635 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,41%
3635

96,76%
Consum autorizat 

nefacturat
727

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,48%

146107 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

727 0,48%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat151000

145380 96,28% 145380

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

96,28% 96,28%

ANUL
BALANTA APEI - Simnicu de Sus

2020
Consum contorizat facturat

145380
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila
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3.5.8 Balanta apei: sistem de alimentare Craiova 

Tabel 3-16 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Craiova – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Craiova, in anul 2020 este de 35,13%, iar pierderile reale sunt de 32,22%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 22,86%.

mc/an

mc/luna

mc/an
32,22%

ANUL
BALANTA APEI - Craiova

2020
Consum contorizat facturat

15139316
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

15139316 64,87% 15139316

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

64,87% 64,87%

15215013 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

75697 0,32%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat23338895

65,19%
Consum autorizat 

nefacturat
75697
mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,32%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
8123882

Consum neautorizat

603762 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,59%
302786

Apa neprofitabila
300975 8199579
mc/an

Pierderi aparente 1,29% 35,13%

mc/luna
1,3%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 105975
34,81% mc/an

2048011

0,45%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

7520121 29927
mc/an
0,13%

Pierderi conducte distributie

mc/an
8,78%

Pierderi bransamente

5336207
mc/an
22,86%
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3.5.9 Balanta apei: sistem de alimentare Carcea 

Tabel 3-17 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Carcea – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Carcea, in anul 2020 este de 5,86%. Pentru următoarea etapa de finanțare, la momentul 
elaborării Studiului de Fezabilitate, următorul Consultant va analiza datele/informațiile referitoare la 
sistemul de alimentare cu apa Carcea. 

mc/an

mc/luna

mc/an
2,26%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

94,14% 94,14%

ANUL
BALANTA APEI - Carcea

2020
Consum contorizat facturat

205538
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

205538 94,14% 205538

0
Consum Autorizat mc/an

208621 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

3083 1,41%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

95,55%
Consum autorizat 

nefacturat
3083

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

218335

1,41%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
9714

Consum neautorizat Apa neprofitabila
671 12797

mc/an
Pierderi aparente 0,31% 5,86%

4782 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,19%
4111

mc/luna
1,9%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 1028
4,45% mc/an

859

0,47%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

4933 915
mc/an
0,42%

Pierderi conducte distributie

mc/an
0,39%

Pierderi bransamente

2131
mc/an
0,98%
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3.5.10 Balanta apei: sistem de alimentare Malu Mare 

Tabel 3-18 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Malu Mare – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Malu Mare, in anul 2020 este de 41,81%, iar pierderile reale sunt de 39,09%, valorile pierderilor 
reale înregistrate pe conductele de distribuție si cea a pierderilor reale pe branșamente sunt destul 
de apropiate, acestea fiind 17,18%, respectiv 21,04%.

mc/an

mc/luna

mc/an
39,09%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

58,19% 58,19%

ANUL
BALANTA APEI - Malu Mare

2020
Consum contorizat facturat

130230
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

130230 58,19% 130230

0
Consum Autorizat mc/an

131272 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1042 0,47%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

58,65%
Consum autorizat 

nefacturat
1042

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

223820

0,47%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
92548

Consum neautorizat Apa neprofitabila
1800 93590

mc/an
Pierderi aparente 0,80% 41,81%

5056 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,26%
3256

mc/luna
1,5%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 781
41,35% mc/an

38444

0,35%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

87492 1184
mc/an
0,53%

Pierderi conducte distributie

mc/an
17,18%

Pierderi bransamente

47083
mc/an
21,04%
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3.5.11 Balanta apei: sistem de alimentare Breasta 

Tabel 3-19 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Breasta – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Breasta, in anul 2020 este de 29,05%, iar pierderile reale sunt de 26,76%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 7,92%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
26,76%

mc/an
5,95%

Pierderi bransamente

14986
mc/an
17,92%

28,56% mc/an

4977

0,35%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

22376 2115
mc/an
2,53%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
1,4%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 297

Apa neprofitabila
316 24293

mc/an
Pierderi aparente 0,38% 29,05%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
23878

Consum neautorizat

1502 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,80%
1187

71,44%
Consum autorizat 

nefacturat
415

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,50%

59742 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

415 0,50%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat83620

Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

70,95% 70,95%

ANUL
BALANTA APEI - Breasta

2020
Consum contorizat facturat

59327
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

59327 70,95% 59327

0
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3.5.12  Balanta apei: sistem de alimentare Podari 

Tabel 3-20 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Podari – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Podari, in anul 2020 este de 23,98%, iar pierderile reale sunt de 21,21%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 14,80%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
21,21%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

76,02% 76,02%

ANUL
BALANTA APEI - Podari

2020
Consum contorizat facturat

119478
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

119478 76,02% 119478

0
Consum Autorizat mc/an

120195 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

717 0,46%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

76,48%
Consum autorizat 

nefacturat
717

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

157160

0,46%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
36965

Consum neautorizat Apa neprofitabila
648 37682

mc/an
Pierderi aparente 0,41% 23,98%

3635 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,31%
2987

mc/luna
1,9%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 717
23,52% mc/an

6922

0,46%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

33330 2431
mc/an
1,55%

Pierderi conducte distributie

mc/an
4,40%

Pierderi bransamente

23260
mc/an
14,80%
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3.5.13 Balanta apei: sistem de alimentare Calafat 

Tabel 3-21 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Calafat – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Calafat, in anul 2020 este de 77,30%, iar pierderile reale sunt de 75,43%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 59,14%.

mc/an

mc/luna

mc/an
75,43%

ANUL
BALANTA APEI - Calafat

2020
Consum contorizat facturat

499861
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

499861 22,70% 499861

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

22,70% 22,70%

517356 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

17495 0,79%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat2201690

23,50%
Consum autorizat 

nefacturat
17495
mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,79%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
1684334

Consum neautorizat

23535 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,07%
9997

Apa neprofitabila
13538 1701829
mc/an

Pierderi aparente 0,61% 77,30%

mc/luna
0,5%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 2499
76,50% mc/an

348994

0,11%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

1660799 7204
mc/an
0,33%

Pierderi conducte distributie

mc/an
15,85%

Pierderi bransamente

1302102
mc/an
59,14%
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3.5.14 Balanta apei: sistem de alimentare Poiana Mare 

Tabel 3-22 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Poiana Mare – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Poiana Mare, in anul 2020 este de 43,02%, iar pierderile reale sunt de 41,10%, valoarea cea 
mai mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 23,10%.

mc/an

mc/luna

mc/an
41,10%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

56,98% 56,98%

ANUL
BALANTA APEI - Poiana Mare

2020
Consum contorizat facturat

31413
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

31413 56,98% 31413

0
Consum Autorizat mc/an

31570 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

157 0,28%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

57,26%
Consum autorizat 

nefacturat
157

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

55130

0,28%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
23560

Consum neautorizat Apa neprofitabila
114 23717

mc/an
Pierderi aparente 0,21% 43,02%

900 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,63%
785

mc/luna
1,4%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 188
42,74% mc/an

4773

0,34%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

22660 4965
mc/an
9,01%

Pierderi conducte distributie

mc/an
8,66%

Pierderi bransamente

12734
mc/an
23,10%
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3.5.15  Balanta apei: sistem de alimentare Bailesti 

Tabel 3-23 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bailesti – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Băilești, in anul 2020 este de 37,65%, iar pierderile reale sunt de 34,78%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 26,73%.

mc/an

mc/luna

mc/an
34,78%

ANUL
BALANTA APEI - Bailesti

2020
Consum contorizat facturat

403990
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

403990 62,35% 403990

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

62,35% 62,35%

406010 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

2020 0,31%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat647890

62,67%
Consum autorizat 

nefacturat
2020

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

0,31%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
241880

Consum neautorizat

16567 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,56%
8080

Apa neprofitabila
8488 243900

mc/an
Pierderi aparente 1,31% 37,65%

mc/luna
1,2%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 2020
37,33% mc/an

49493

0,31%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

225312 639
mc/an
0,10%

Pierderi conducte distributie

mc/an
7,64%

Pierderi bransamente

173161
mc/an
26,73%
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3.5.16 Balanta apei: sistem de alimentare Bechet 

Tabel 3-24 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bechet – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Bechet, in anul 2020 este de 43,65%, iar pierderile reale sunt de 37,92%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe conductele de distribuție 26,68%.

mc/an

mc/luna

mc/an
37,92%

mc/an
26,68%

Pierderi bransamente

7802
mc/an
9,29%

41,68% mc/an

22413

0,34%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

31854 1355
mc/an
1,61%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
1,1%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 284

Apa neprofitabila
2208 36665

mc/an
Pierderi aparente 2,63% 43,65%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
35008

Consum neautorizat

3154 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

3,76%
947

58,32%
Consum autorizat 

nefacturat
1657

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

1,97%

48992 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1657 1,97%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat84000

Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

56,35% 56,35%

ANUL
BALANTA APEI - Bechet

2020
Consum contorizat facturat

47335
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

47335 56,35% 47335

0
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3.5.17  Balanta apei: sistem de alimentare Calarasi 

Tabel 3-25 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Calarasi – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Călărași, in anul 2020 este de 59,00%, iar pierderile reale sunt de 55,51%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 35,75%.

mc/an

mc/luna

mc/an
55,51%

mc/an
18,76%

Pierderi bransamente

43451
mc/an
35,75%

57,57% mc/an

22802

0,25%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

67456 903
mc/an
0,74%

Pierderi conducte distributie

mc/luna
0,8%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 299

Apa neprofitabila
1513 71709

mc/an
Pierderi aparente 1,24% 59,00%

mc/an 0
mc/an
0,00%

Pierderi Totale
69965

Consum neautorizat

2509 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,06%
996

42,43%
Consum autorizat 

nefacturat
1744

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

1,43%

51565 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1744 1,43%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat121530

Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

41,00% 41,00%

ANUL
BALANTA APEI - Calarasi

2020
Consum contorizat facturat

49821
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

49821 41,00% 49821

0
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3.5.18 Balanta apei: sistem de alimentare Dabuleni 

Tabel 3-26 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Dabuleni – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

mc/an

mc/luna

mc/an

25,68%

27,79%
Erori de citire si manipulare a 

datelormc/an

1,60%
1905

mc/luna
1,1%

0,00%

Consum contorizat nefacturat
72,72%
mc/an

889

127870

ANUL

Consum contorizat facturat
126981

Consum autorizat facturat mc/an

BALANTA APEI - Dabuleni
2020

126981 72,21%

Consum necontorizat facturat
72,21% 72,21%

Apa profitabila

0

126981
mc/luna

Consum Autorizat mc/an

175840
0

mc/an
889

Consum autorizat 
nefacturat

Volum de apa 
intrat in sistem 

0,51%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

0,51%
mc/an

mc/an

47970 Pierderi preaplin rezervoare

Consum neautorizat Apa neprofitabila
916

mc/an
48859

0,00%

0,52%

Pierderi Totale

Pierderi aparente
2821

mc/an 889

Pierderi conducte distributie

mc/an
0,51%

Pierderi reale Pierderi conducte aductiune
1451

mc/an

0,83%

27,28%

45150

17938
mc/an
10,20%

Pierderi bransamente
24871
mc/an
14,14%
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Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Dăbuleni, in anul 2020 este de 27,79%, iar pierderile reale sunt de 25,68%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 14,14%. 

3.5.19 Balanta apei: sistem de alimentare Plenița 

Tabel 3-27 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Plenița – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

mc/an

mc/luna

mc/an
54,32%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

43,01% 43,01%

ANUL
BALANTA APEI - Plenita

2020
Consum contorizat facturat

121207
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

121207 43,01% 121207

0
Consum Autorizat mc/an

124237 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

3030 1,08%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

44,09%
Consum autorizat 

nefacturat
3030

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

281810

1,08%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
157573

Consum neautorizat Apa neprofitabila
1461 160603

mc/an
Pierderi aparente 0,52% 56,99%

4491 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,59%
3030

mc/luna
1,1%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 727
55,91% mc/an

37836

0,26%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

153082 3088
mc/an
1,10%

Pierderi conducte distributie

mc/an
13,43%

Pierderi bransamente

111431
mc/an
39,54%
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Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Plenița, in anul 2020 este de 56,99%, iar pierderile reale sunt de 54,32%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 39,54%. 
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3.5.20 Balanta apei: sistem de alimentare Segarcea 

Tabel 3-28 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Segarcea – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Segarcea, in anul 2020 este de 57,40%, iar pierderile reale sunt de 54,76%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 40,94%. 

mc/an

mc/luna

mc/an
54,76%

ANUL
BALANTA APEI - Segarcea

2020
Consum contorizat facturat

219307
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

219307 42,60% 219307

0
Consum Autorizat mc/an

Consum necontorizat facturat
mc/luna

42,60% 42,60%

226982 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

7676 1,49%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat514845

44,09%
Consum autorizat 

nefacturat
7676

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

1,49%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
287863

Consum neautorizat

5948 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,16%
4386

Apa neprofitabila
1562 295538

mc/an
Pierderi aparente 0,30% 57,40%

mc/luna
0,9%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 1316
55,91% mc/an

69364

0,26%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

281914 467
mc/an
0,09%

Pierderi conducte distributie

mc/an
13,47%

Pierderi bransamente

210767
mc/an
40,94%
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3.5.21  Balanta apei: sistem de alimentare Barca 

Tabel 3-29 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Barca – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Barca, in anul 2020 este de 82,70%, iar pierderile reale sunt de 81,92%, valoarea cea mai mare 
a pierderilor reale fiind înregistrată pe conductele de distribuție 43,98%.

mc/an

mc/luna

mc/an
81,92%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

17,30% 17,30%

ANUL
BALANTA APEI - Birca

2020
Consum contorizat facturat

42317
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

42317 17,30% 42317

0
Consum Autorizat mc/an

42571 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

254 0,10%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

17,40%
Consum autorizat 

nefacturat
254

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

244605

0,10%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
202034

Consum neautorizat Apa neprofitabila
595 202288

mc/an
Pierderi aparente 0,24% 82,70%

1653 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

0,68%
1058

mc/luna
0,4%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 254
82,60% mc/an

107583

0,10%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

200381 118
mc/an
0,05%

Pierderi conducte distributie

mc/an
43,98%

Pierderi bransamente

92425
mc/an
37,79%
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3.5.22 Balanta apei: sistem de alimentare Bistreț 

Tabel 3-30 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Bistreț – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Bistreț, in anul 2020 este de 50,36%, iar pierderile reale sunt de 46,18%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe conductele de distribuție 37,07%.

mc/an

mc/luna

mc/an
46,18%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

49,64% 49,64%

ANUL
BALANTA APEI - Bistret

2020
Consum contorizat facturat

40190
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

40190 49,64% 40190

0
Consum Autorizat mc/an

41596 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1407 1,74%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

51,38%
Consum autorizat 

nefacturat
1407

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

80960

1,74%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
39364

Consum neautorizat Apa neprofitabila
972 40770

mc/an
Pierderi aparente 1,20% 50,36%

1977 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

2,44%
1005

mc/luna
1,2%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 241
48,62% mc/an

30016

0,30%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

37386 131
mc/an
0,16%

Pierderi conducte distributie

mc/an
37,07%

Pierderi bransamente

6998
mc/an
8,64%
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3.5.23  Balanta apei: sistem de alimentare Caraula 

Tabel 3-31 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Caraula – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Caraula, in anul 2020 este de 62,05%, iar pierderile reale sunt de 60,35%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 41,02%.

mc/an

mc/luna

mc/an
60,35%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

37,95% 37,95%

ANUL
BALANTA APEI - Caraula

2020
Consum contorizat facturat

39761
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

39761 37,95% 39761

0
Consum Autorizat mc/an

39999 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

239 0,23%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

38,18%
Consum autorizat 

nefacturat
239

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

104760

0,23%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
64761

Consum neautorizat Apa neprofitabila
543 64999

mc/an
Pierderi aparente 0,52% 62,05%

1537 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,47%
994

mc/luna
0,9%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 239
61,82% mc/an

19683

0,23%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

63224 329
mc/an
0,31%

Pierderi conducte distributie

mc/an
18,79%

Pierderi bransamente

42974
mc/an
41,02%
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3.5.24  Balanta apei: sistem de alimentare Carpen 

Tabel 3-32 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Carpen – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Carpen, in anul 2020 este de 73,70%, iar pierderile reale sunt de 71,55%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe conductele de distribuție 37,94%.

mc/an

mc/luna

mc/an
71,55%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

26,30% 26,30%

ANUL
BALANTA APEI - Carpen

2020
Consum contorizat facturat

29894
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

29894 26,30% 29894

0
Consum Autorizat mc/an

30940 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1046 0,92%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

27,22%
Consum autorizat 

nefacturat
1046

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

113680

0,92%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
82740

Consum neautorizat Apa neprofitabila
654 83786

mc/an
Pierderi aparente 0,58% 73,70%

1401 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,23%
747

mc/luna
0,7%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 179
72,78% mc/an

43131

0,16%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

81339 148
mc/an
0,13%

Pierderi conducte distributie

mc/an
37,94%

Pierderi bransamente

37881
mc/an
33,32%
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3.5.25  Balanta apei: sistem de alimentare Goicea 

Tabel 3-33 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Goicea – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Goicea, in anul 2020 este de 58,84%, iar pierderile reale sunt de 55,66%, valoarea cea mai 
mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 28,25%.

mc/an

mc/luna

mc/an
55,66%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

41,16% 41,16%

ANUL
BALANTA APEI - Goicea

2020
Consum contorizat facturat

36132
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

36132 41,16% 36132

0
Consum Autorizat mc/an

37397 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

1265 1,44%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

42,60%
Consum autorizat 

nefacturat
1265

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

87790

1,44%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
50393

Consum neautorizat Apa neprofitabila
628 51658

mc/an
Pierderi aparente 0,72% 58,84%

1531 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

1,74%
903

mc/luna
1,0%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 217
57,40% mc/an

23408

0,25%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

48862 433
mc/an
0,49%

Pierderi conducte distributie

mc/an
26,66%

Pierderi bransamente

24804
mc/an
28,25%
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3.5.26  Balanta apei: sistem de alimentare Seaca de Câmp 

Tabel 3-34 - Balanta apei pentru zona de alimentare cu apa Seaca de Câmp – an 2020 

 
Sursa: Operatorul Regional 

Balanța la nivelului anului 2020 a avut la baza informațiile puse la dispoziție de către Operatorul 
Regional.  

Așa cum se poate observa nivelul de pierderi care nu aduc venituri din sistemul de alimentare cu 
apa Seaca de Câmp, in anul 2020 este de 31,74%, iar pierderile reale sunt de 27,80%, valoarea cea 
mai mare a pierderilor reale fiind înregistrată pe branșamente 14,29%. 

 

mc/an

mc/luna

mc/an
27,80%

Consum necontorizat facturat
mc/luna

68,26% 68,26%

ANUL
BALANTA APEI - Seaca de Camp

2020
Consum contorizat facturat

23434
Consum autorizat facturat mc/an Apa profitabila

23434 68,26% 23434

0
Consum Autorizat mc/an

23575 0,00%

Volum de apa intrat in 
sistem distributie

141 0,41%
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat

68,67%
Consum autorizat 

nefacturat
141

mc/an

mc/an
Consum contorizat nefacturat

34330

0,41%
mc/an 0

mc/an
0,00%

Pierderi Totale
10755

Consum neautorizat Apa neprofitabila
624 10896

mc/an
Pierderi aparente 1,82% 31,74%

1210 Erori de citire si manipulare a 
datelormc/an

3,53%
586

mc/luna
1,7%

Pierderi preaplin rezervoare
mc/an 141
31,33% mc/an

4308

0,41%
Pierderi reale Pierderi conducte aductiune

9545 191
mc/an
0,55%

Pierderi conducte distributie

mc/an
12,55%

Pierderi bransamente

4906
mc/an
14,29%



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

51 
 
 
 

3.5.27 Estimari ale consumului de apa 

Toate localitățile prezentate în capitolele următoare vor beneficia de îmbunătățirea considerabilă a 
serviciilor către populație. Acest lucru este exprimat în primul rând în cifre utilizând cei mai uzuali 
indicatori, cum sunt nivelele de servicii și ratele de apă nefacturată. Tabelul de mai jos reflectă 
evoluția sectorului de furnizare a apei în județul Dolj. În timp ce ratele de conectare la sistemul de 
apă cresc până la 100% la nivelul localităților, cerința de apă crește, acest lucru reflectând creșterea 
numărului clienților. De asemeni, pe termen mediu, pierderile de apă din rețea se reduc până la o 
valoare de cca. 22%. 

Consumul de apa (precum si apa uzata) depinde de un număr de parametri care se vor schimba in 
anii următori:  

 Evolutia populatiei va fi usor descrescatoare, conform previziunilor oficiale; 
 Cresterea consumatorilor non-casnici este considerata pozitiva; 
 Urmare a creșterii nivelului serviciilor, se estimează o creștere a cerinței de apă pentru 

institutii și agenti comerciali; 
 Prin reabilitarea sistemelor existente vor scădea pierderile din rețea; 
 Introducerea tarifelor care sa acopere costurile si cresterea ratei de contorizare ca masuri 

fundamentale a strategiei de conservare a apei; 
 Retelele imbunatatite vor contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apa in schemele 

de distributie si o infiltratie redusa in sistemele de colectare a apelor uzate; 
 Cresterea procentului de racordare la sistemul de canalizare conduce la cantitati mai mari 

de apa. 

Pentru calculul consumurilor previzionate s-a ținut seama de următorii factori: 

- situația existentă privind accesul la alimentare cu apă în sistem centralizat; 

- numărul consumatorilor existenți racordați la sistemele de alimentare cu apă; 

- populația existentă și evoluția numărului locuitorilor în perioada 2020-2050; 

- termenele de conformare privind accesul la alimentare cu apă și canalizare; 

- dinamica populației racordate la alimentare cu apă în perioada 2020-2050; 

- consumurile specifice estimate. 

Tabel 3-35 Proiectia cerintei de apa potabila - Zone de alimentare cu apa 

Zona de alimentare cu apa 2020 2030 2035 2045 2050 

Craiova 

Populatie totala 252.780 234.900 224.648 203.590 193.133 
Populatie conectata 219.919 234.900 224.648 203.590 193.133 

Grad de conectare (%) 87% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 10.370.626 10.803.051 10.823.541 10.552.070 10.151.070 

l/cap/zi 129 126 132 142 144 

Consum noncasnic (mc/an) 4.768.690 4.420.698 4.726.723 5.328.855 5.693.316 

NRW 
(mc/an) 8.199.579 7.123.665 7.081.214 7.540.551 7.934.535 

% 35% 32% 31% 32% 33% 
Cerinta de apa 23.338.895 22.347.414 22.631.478 23.421.476 23.778.921 

Bailesti 

Populatie totala 16.355 15.198 14.535 13.172 12.496 
Populatie conectata 14.367 15.198 14.535 13.172 12.496 

Grad de conectare (%) 88% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 351.986 443.782 440.338 437.508 424.177 

l/cap/zi 67 80 83 91 93 

Consum noncasnic (mc/an) 52.004 41.515 43.466 47.151 49.423 

NRW 
(mc/an) 243.900 124.733 125.882 127.884 131.593 

% 38% 21% 21% 21% 21% 
Cerinta de apa 647.890 610.030 609.686 612.543 605.194 

Calafat Populatie totala 16.260 15.110 14.450 13.096 12.423 
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Zona de alimentare cu apa 2020 2030 2035 2045 2050 

Populatie conectata 12.998 15.110 14.450 13.096 12.423 
Grad de conectare (%) 80% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 395.247 480.266 469.232 443.289 430.768 

l/cap/zi 83 87 89 93 95 

Consum noncasnic (mc/an) 104.614 109.533 114.409 124.824 130.381 

NRW 
(mc/an) 1.701.829 232.880 238.760 250.970 257.308 

% 77% 28% 29% 31% 31% 
Cerinta de apa 2.201.690 822.678 822.402 819.083 818.456 

Bechet 

Populatie totala 3.430 3.187 3.048 2.763 2.621 
Populatie conectata 2.249 3.187 3.048 2.763 2.621 

Grad de conectare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 36.243 96.550 95.677 94.799 90.883 

l/cap/zi 44 83 86 94 95 

Consum noncasnic (mc/an) 11.093 10.135 10.612 11.511 12.066 

NRW 
(mc/an) 36.665 57.041 57.588 58.546 60.257 

% 44% 35% 35% 35% 35% 
Cerinta de apa 84.000 163.726 163.877 164.856 163.207 

Dabuleni 

Populatie totala 11.426 10.618 10.154 9.203 8.730 
Populatie conectata 7.210 10.618 10.154 9.203 8.730 

Grad de conectare (%) 63% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 117.076 317.797 318.734 315.755 302.713 

l/cap/zi 44 82 86 94 95 

Consum noncasnic (mc/an) 9.905 13.103 13.719 14.882 15.599 

NRW 
(mc/an) 48.859 129.991 130.914 133.388 137.375 

% 28% 28% 28% 28% 28% 
Cerinta de apa 175.840 460.891 463.367 464.025 455.687 

Filiasi 

Populatie totala 15.851 14.730 14.087 12.767 12.111 
Populatie conectata 10.423 14.730 14.087 12.767 12.111 

Grad de conectare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 327.430 478.225 464.758 434.638 419.949 

l/cap/zi 86 89 90 93 95 

Consum noncasnic (mc/an) 69.752 73.032 76.283 83.227 86.933 

NRW 
(mc/an) 537.708 209.392 209.392 209.392 209.392 

% 58% 28% 28% 29% 29% 
Cerinta de apa 934.890 760.649 750.434 727.257 716.274 

Segarcea 

Populatie totala 6.583 6.118 5.851 5.302 5.030 
Populatie conectata 6.360 6.118 5.851 5.302 5.030 

Grad de conectare (%) 97% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 170.270 179.388 179.017 175.737 174.415 

l/cap/zi 73 80 84 91 95 

Consum noncasnic (mc/an) 49.037 51.342 53.628 58.510 61.115 

NRW 
(mc/an) 295.538 103.048 103.048 103.048 103.048 

% 57% 31% 31% 31% 30% 
Cerinta de apa 514.845 333.778 335.693 337.295 338.578 

Afumati 

Populatie totala 2.470 2.295 2.195 1.989 1.887 
Populatie conectata 0 2.295 2.195 1.989 1.887 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 54.882 55.253 55.075 55.100 

l/cap/zi 0 66 69 76 80 

Consum noncasnic (mc/an) 0 31.844 33.262 36.289 37.905 

NRW 
(mc/an) 0 5.171 7.387 15.948 23.433 

% 0% 6% 8% 15% 20% 
Cerinta de apa 0 91.897 95.902 107.312 116.438 
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Zona de alimentare cu apa 2020 2030 2035 2045 2050 

Almaj 

Populatie totala 1.851 1.721 1.645 1.491 1.415 
Populatie conectata 1.290 1.721 1.645 1.491 1.415 

Grad de conectare (%) 70% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 40.638 54.964 52.894 48.590 46.483 

l/cap/zi 86 87 88 89 90 

Consum noncasnic (mc/an) 15.391 14.639 15.290 16.682 17.425 

NRW 
(mc/an) 16.471 20.078 22.168 27.022 29.835 

% 23% 22% 25% 29% 32% 
Cerinta de apa 72.500 89.680 90.352 92.295 93.743 

Amarastii de 
Jos 

Populatie totala 5.177 4.811 4.601 4.170 3.956 
Populatie conectata 3.134 4.811 4.601 4.170 3.956 

Grad de conectare (%) 61% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 60.627 105.531 106.883 107.673 108.296 

l/cap/zi 53 60 64 71 75 

Consum noncasnic (mc/an) 1.788 1.700 1.776 1.938 2.024 

NRW 
(mc/an) 12.483 20.333 22.450 27.366 30.214 

% 17% 16% 17% 20% 21% 
Cerinta de apa 74.898 127.565 131.109 136.977 140.534 

Amarastii de 
Sus 

Populatie totala 1.597 1.484 1.420 1.286 1.220 
Populatie conectata 719 1.484 1.420 1.286 1.220 

Grad de conectare (%) 45% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 14.434 34.160 34.776 35.280 35.624 

l/cap/zi 55 63 67 75 80 

Consum noncasnic (mc/an) 1.312 1.248 1.304 1.422 1.486 

NRW 
(mc/an) 3.149 4.314 5.002 6.722 7.792 

% 17% 11% 12% 15% 17% 
Cerinta de apa 18.895 39.722 41.081 43.424 44.902 

Apele Vii 

Populatie totala 1.981 1.841 1.760 1.595 1.513 
Populatie conectata 1.550 1.841 1.760 1.595 1.513 

Grad de conectare (%) 78% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 31.116 42.377 43.103 43.757 44.180 

l/cap/zi 55 63 67 75 80 

Consum noncasnic (mc/an) 2.829 2.690 2.810 3.066 3.203 

NRW 
(mc/an) 8.486 10.345 11.421 13.923 15.372 

% 20% 19% 20% 23% 24% 
Cerinta de apa 42.431 55.412 57.335 60.746 62.754 

Argetoaia 

Populatie totala 4.110 3.819 3.653 3.310 3.140 
Populatie conectata 678 3.819 3.653 3.310 3.140 

Grad de conectare (%) 16% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 13.611 87.908 89.463 90.806 91.688 

l/cap/zi 55 63 67 75 80 

Consum noncasnic (mc/an) 1.237 1.177 1.229 1.341 1.401 

NRW 
(mc/an) 2.970 4.837 6.174 10.056 12.835 

% 17% 5% 6% 10% 12% 
Cerinta de apa 17.818 93.922 96.866 102.204 105.923 

Birca 

Populatie totala 3.460 3.215 3.075 2.787 2.644 
Populatie conectata 1.802 3.215 3.075 2.787 2.644 

Grad de conectare (%) 52% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 40.792 81.477 82.089 81.942 82.030 

l/cap/zi 62 69 73 81 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.525 1.450 1.515 1.653 1.727 

NRW 
(mc/an) 202.288 39.825 36.565 38.435 39.406 

% 83% 32% 30% 31% 32% 
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Zona de alimentare cu apa 2020 2030 2035 2045 2050 

Cerinta de apa 244.605 122.753 120.169 122.030 123.162 

Bistret 

Populatie totala 4.086 3.797 3.631 3.291 3.122 
Populatie conectata 1.830 3.797 3.631 3.291 3.122 

Grad de conectare (%) 45% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 33.830 81.080 82.741 84.429 85.465 

l/cap/zi 51 59 62 70 75 

Consum noncasnic (mc/an) 6.360 6.132 6.405 6.988 7.299 

NRW 
(mc/an) 40.770 30.065 31.892 38.877 42.923 

% 50% 26% 26% 30% 32% 
Cerinta de apa 80.960 117.277 121.039 130.294 135.687 

Botosesti 
Paia 

Populatie totala 759 705 674 611 580 
Populatie conectata 0 705 674 611 580 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 14.641 15.058 15.573 15.878 

l/cap/zi 0 57 61 70 75 

Consum noncasnic (mc/an) 0 8.213 8.213 8.213 8.213 

NRW 
(mc/an) 0 1.273 1.476 1.983 2.299 

% 0% 5% 6% 8% 9% 
Cerinta de apa 0 24.127 24.746 25.769 26.389 

Brabova 

Populatie totala 1.454 1.351 1.292 1.171 1.111 
Populatie conectata 0 1.351 1.292 1.171 1.111 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 28.057 28.864 29.845 30.414 

l/cap/zi 0 57 61 70 75 

Consum noncasnic (mc/an) 0 15.513 15.513 15.513 15.513 

NRW 
(mc/an) 0 2.572 2.981 4.006 4.644 

% 0% 6% 6% 8% 9% 
Cerinta de apa 0 46.141 47.358 49.364 50.571 

Bradesti 

Populatie totala 4.156 3.862 3.693 3.347 3.175 
Populatie conectata 3.790 3.862 3.693 3.347 3.175 

Grad de conectare (%) 91% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 110.886 119.742 117.729 112.548 110.093 

l/cap/zi 80 85 87 92 95 

Consum noncasnic (mc/an) 18.254 17.362 18.135 19.785 20.666 

NRW 
(mc/an) 139.460 60.580 57.996 64.064 67.332 

% 52% 31% 30% 33% 34% 
Cerinta de apa 268.600 197.683 193.860 196.397 198.091 

Bralostita 

Populatie totala 3.455 3.211 3.071 2.783 2.640 
Populatie conectata 2.143 3.211 3.071 2.783 2.640 

Grad de conectare (%) 62% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 50.843 85.633 86.419 86.506 86.724 

l/cap/zi 65 73 77 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 2.347 2.232 2.331 2.543 2.657 

NRW 
(mc/an) 21.276 23.502 24.700 27.285 28.676 

% 29% 21% 22% 23% 24% 
Cerinta de apa 74.465 111.366 113.451 116.334 118.057 

Bratovoesti 

Populatie totala 3.107 2.888 2.762 2.503 2.374 
Populatie conectata 70 2.888 2.762 2.503 2.374 

Grad de conectare (%) 2% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 1.405 68.178 70.081 72.351 73.653 

l/cap/zi 55 65 70 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 128 122 127 138 145 
NRW (mc/an) 307 1.068 1.876 4.865 7.835 
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% 17% 2% 3% 6% 10% 
Cerinta de apa 1.840 69.367 72.084 77.355 81.633 

Breasta 

Populatie totala 3.664 3.404 3.256 2.951 2.799 
Populatie conectata 2.433 3.404 3.256 2.951 2.799 

Grad de conectare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 56.053 98.465 98.641 97.479 95.012 

l/cap/zi 63 79 83 91 93 

Consum noncasnic (mc/an) 3.274 4.779 4.992 5.446 5.689 

NRW 
(mc/an) 24.293 25.535 26.180 27.519 28.214 

% 29% 20% 20% 21% 22% 
Cerinta de apa 83.620 128.780 129.813 130.444 128.915 

Bucovat 

Populatie totala 3.952 3.672 3.512 3.183 3.019 
Populatie conectata 2.091 3.672 3.512 3.183 3.019 

Grad de conectare (%) 53% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 28.955 112.919 112.805 111.920 110.194 

l/cap/zi 78 84 88 96 100 

Consum noncasnic (mc/an) 3.948 3.422 3.573 3.901 4.072 

NRW 
(mc/an) 9.871 20.047 23.859 33.354 36.187 

% 23% 15% 17% 22% 24% 
Cerinta de apa 42.774 136.387 140.237 149.175 150.452 

Bulzesti 

Populatie totala 1.491 1.386 1.325 1.201 1.139 
Populatie conectata 463 1.386 1.325 1.201 1.139 

Grad de conectare (%) 31% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 9.126 32.214 33.136 34.277 35.337 

l/cap/zi 54 64 69 78 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.014 964 1.007 1.099 1.148 

NRW 
(mc/an) 4.056 6.607 7.509 9.153 10.106 

% 29% 17% 18% 21% 22% 
Cerinta de apa 14.196 39.785 41.652 44.529 46.591 

Calarasi 

Populatie totala 5.606 5.210 4.982 4.515 4.283 
Populatie conectata 1.141 5.210 4.982 4.515 4.283 

Grad de conectare (%) 20% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 44.837 146.189 145.474 144.198 140.697 

l/cap/zi 108 77 80 88 90 

Consum noncasnic (mc/an) 4.984 5.112 5.337 5.827 6.014 

NRW 
(mc/an) 71.709 68.251 68.589 69.844 71.152 

% 59% 31% 31% 32% 33% 
Cerinta de apa 121.530 219.552 219.400 219.869 217.863 

Calopar 

Populatie totala 3.492 3.245 3.103 2.812 2.668 
Populatie conectata 0 3.245 3.103 2.812 2.668 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 77.646 79.491 81.540 82.775 

l/cap/zi 0 66 70 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 8.248 8.615 9.400 9.818 

NRW 
(mc/an) 0 5.762 7.354 10.363 11.442 

% 0% 6% 8% 10% 11% 
Cerinta de apa 0 91.656 95.461 101.303 104.035 

Caraula 

Populatie totala 2.273 2.112 2.020 1.830 1.736 
Populatie conectata 2.154 2.112 2.020 1.830 1.736 

Grad de conectare (%) 95% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 38.948 47.006 49.176 52.191 53.859 

l/cap/zi 50 61 67 78 85 

Consum noncasnic (mc/an) 813 773 808 881 920 
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NRW 
(mc/an) 64.999 38.918 30.114 25.334 26.627 

% 62% 45% 38% 32% 33% 
Cerinta de apa 104.760 86.697 80.097 78.407 81.407 

Carcea 

Populatie totala 3.211 2.984 2.854 2.587 2.454 
Populatie conectata 2.550 2.984 2.854 2.587 2.454 

Grad de conectare (%) 79% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 120.080 106.329 106.254 105.757 103.007 

l/cap/zi 129 98 102 112 115 

Consum noncasnic (mc/an) 10.150 69.293 112.280 198.255 221.155 

NRW 
(mc/an) 93.590 51.651 67.819 153.367 175.121 

% 42% 23% 24% 34% 35% 
Cerinta de apa 223.820 227.273 286.353 457.379 499.283 

Carna 

Populatie totala 1.278 1.188 1.136 1.030 977 
Populatie conectata 380 1.188 1.136 1.030 977 

Grad de conectare (%) 30% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 7.963 29.454 30.344 31.464 32.094 

l/cap/zi 57 68 73 84 90 

Consum noncasnic (mc/an) 885 842 879 959 1.002 

NRW 
(mc/an) 2.212 2.443 2.724 4.032 4.905 

% 20% 7% 8% 11% 13% 
Cerinta de apa 11.060 32.739 33.946 36.455 38.001 

Carpen 

Populatie totala 2.228 2.070 1.980 1.794 1.702 
Populatie conectata 1.849 2.070 1.980 1.794 1.702 

Grad de conectare (%) 83% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 29.649 43.202 46.111 50.454 52.805 

l/cap/zi 44 57 64 77 85 

Consum noncasnic (mc/an) 245 233 243 266 277 

NRW 
(mc/an) 83.786 61.786 47.809 40.221 42.273 

% 74% 59% 51% 44% 44% 
Cerinta de apa 113.680 105.221 94.163 90.941 95.355 

Castranova 

Populatie totala 3.183 2.958 2.829 2.564 2.432 
Populatie conectata 1.690 2.958 2.829 2.564 2.432 

Grad de conectare (%) 53% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 32.200 67.782 70.289 73.607 75.453 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 4.811 4.576 4.780 5.215 5.447 

NRW 
(mc/an) 14.804 15.561 18.040 24.244 28.106 

% 29% 18% 19% 24% 26% 
Cerinta de apa 51.815 87.920 93.109 103.066 109.006 

Catane 

Populatie totala 1.718 1.597 1.527 1.384 1.313 
Populatie conectata 904 1.597 1.527 1.384 1.313 

Grad de conectare (%) 53% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 17.224 36.595 37.940 39.732 40.736 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 2.574 2.448 2.557 2.790 2.914 

NRW 
(mc/an) 5.939 6.243 7.237 9.726 11.276 

% 23% 14% 15% 19% 21% 
Cerinta de apa 25.737 45.286 47.734 52.248 54.925 

Celaru 

Populatie totala 4.308 4.003 3.829 3.470 3.291 
Populatie conectata 2.712 4.003 3.829 3.470 3.291 

Grad de conectare (%) 63% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 51.672 91.728 95.135 99.616 102.103 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 
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Consum noncasnic (mc/an) 7.721 7.344 7.671 8.369 8.741 

NRW 
(mc/an) 17.818 18.729 21.712 29.179 33.827 

% 23% 16% 17% 21% 23% 
Cerinta de apa 77.211 117.801 124.518 137.164 144.671 

Cerat 

Populatie totala 3.964 3.683 3.523 3.192 3.028 
Populatie conectata 0 3.683 3.523 3.192 3.028 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 106.535 106.729 105.440 102.785 

l/cap/zi 0 79 83 91 93 

Consum noncasnic (mc/an) 0 6.359 6.638 7.247 7.564 

NRW 
(mc/an) 0 20.910 22.100 24.221 26.930 

% 0% 16% 16% 18% 20% 
Cerinta de apa 0 133.804 135.467 136.908 137.280 

Cernatesti 

Populatie totala 1.809 1.681 1.608 1.457 1.382 
Populatie conectata 1.809 1.681 1.608 1.457 1.382 

Grad de conectare (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 34.467 38.520 39.952 41.827 42.877 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 5.150 4.898 5.117 5.582 5.831 

NRW 
(mc/an) 13.866 14.575 16.897 22.708 26.324 

% 26% 25% 27% 32% 35% 
Cerinta de apa 53.483 57.994 61.965 70.117 75.032 

Cetate 

Populatie totala 5.035 4.679 4.475 4.055 3.847 
Populatie conectata 1.724 4.679 4.475 4.055 3.847 

Grad de conectare (%) 34% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 32847 107219 111185 116410 119353 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 4.908 4.668 4.876 5.320 5.557 

NRW 
(mc/an) 14.347 15.081 28.855 38.779 44.955 

% 28% 12% 20% 24% 26% 
Cerinta de apa 52.103 126.968 144.917 160.509 169.865 

Cioroiasi 

Populatie totala 1.496 1.390 1.330 1.205 1.143 
Populatie conectata 701 1.390 1.330 1.205 1.143 

Grad de conectare (%) 47% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 13.356 31.852 33.045 34.593 35.462 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.996 1.898 1.983 2.163 2.259 

NRW 
(mc/an) 6.141 6.455 12.350 16.598 19.242 

% 29% 16% 26% 31% 34% 
Cerinta de apa 21.493 40.205 47.378 53.354 56.963 

Ciupercenii 
Noi 

Populatie totala 4.947 4.597 4.396 3.984 3.779 
Populatie conectata 0 0 4.396 3.984 3.779 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 112.740 121.308 124.140 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 13.434 14.657 15.309 

NRW 
(mc/an) 0 0 6.802 14.686 21.579 

% 0% 0% 5% 10% 13% 
Cerinta de apa 0 0 132.976 150.650 161.028 

Cosoveni 

Populatie totala 3.036 2.821 2.698 2.445 2.320 
Populatie conectata 2.255 2.821 2.698 2.445 2.320 

Grad de conectare (%) 74% 100% 100% 100% 100% 
Consum casnic (mc/an) 54.768 76.306 76.706 76.266 76.212 
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l/cap/zi 67 74 78 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 6.085 5.788 6.045 6.596 6.889 

NRW 
(mc/an) 32.767 33.428 33.764 34.445 34.791 

% 35% 29% 29% 29% 30% 
Cerinta de apa 93.620 115.522 116.515 117.307 117.893 

Cotofenii din 
Dos 

Populatie totala 2.192 2.037 1.948 1.765 1.675 
Populatie conectata 1.315 2.037 1.948 1.765 1.675 

Grad de conectare (%) 60% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 34.558 60.224 61.148 61.846 61.138 

l/cap/zi 72 81 86 96 100 

Consum noncasnic (mc/an) 3.210 17.995 30.219 54.667 61.134 

NRW 
(mc/an) 7.844 18.562 15.514 31.295 34.658 

% 17% 19% 15% 21% 22% 
Cerinta de apa 45.612 96.780 106.881 147.808 156.930 

Cotofenii din 
Fata 

Populatie totala 1.786 1.660 1.587 1.438 1.364 
Populatie conectata 1.536 1.660 1.587 1.438 1.364 

Grad de conectare (%) 86% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 50.334 57.372 56.271 53.565 52.275 

l/cap/zi 90 95 97 102 105 

Consum noncasnic (mc/an) 13.387 12.733 13.299 14.510 15.156 

NRW 
(mc/an) 116.579 105.432 81.581 48.846 37.796 

% 65% 60% 54% 42% 36% 
Cerinta de apa 180.300 175.537 151.152 116.921 105.227 

Daneti 

Populatie totala 5.869 5.454 5.216 4.727 4.484 
Populatie conectata 0 5.454 5.216 4.727 4.484 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 125.964 130.315 135.946 139.116 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 79.644 83.190 90.763 94.804 

NRW 
(mc/an) 0 10.933 13.954 22.729 29.009 

% 0% 5% 6% 9% 11% 
Cerinta de apa 0 216.541 227.458 249.438 262.929 

Desa 

Populatie totala 4.446 4.131 3.951 3.581 3.397 
Populatie conectata 2.373 4.131 3.951 3.581 3.397 

Grad de conectare (%) 53% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 45.213 94.662 98.166 102.803 105.392 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 6.756 6.426 6.712 7.323 7.649 

NRW 
(mc/an) 11.953 19.470 24.849 40.476 51.659 

% 19% 16% 19% 27% 31% 
Cerinta de apa 63.922 120.557 129.727 150.602 164.700 

Diosti 

Populatie totala 2.864 2.662 2.546 2.307 2.189 
Populatie conectata 1.898 2.662 2.546 2.307 2.189 

Grad de conectare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 115.495 150.478 138.417 115.451 103.868 

l/cap/zi 167 155 149 137 130 

Consum noncasnic (mc/an) 17.258 16.414 17.145 18.706 19.538 

NRW 
(mc/an) 7.247 11.805 15.066 24.541 31.321 

% 5% 7% 9% 15% 20% 
Cerinta de apa 140.000 178.696 170.628 158.697 154.728 

Dobresti 

Populatie totala 2.291 2.129 2.036 1.845 1.751 
Populatie conectata 339 2.129 2.036 1.845 1.751 

Grad de conectare (%) 15% 100% 100% 100% 100% 
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Consum casnic 
(mc/an) 4.324 37.196 40.372 45.286 47.934 

l/cap/zi 35 48 54 67 75 

Consum noncasnic (mc/an) 376 358 374 408 426 

NRW 
(mc/an) 1.175 1.432 2.923 6.310 9.272 

% 20% 4% 7% 12% 16% 
Cerinta de apa 5.875 38.986 43.669 52.004 57.631 

Dobrotesti 

Populatie totala 1.625 1.510 1.445 1.309 1.242 
Populatie conectata 592 1.510 1.445 1.309 1.242 

Grad de conectare (%) 36% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 21.392 57.408 56.298 53.466 52.133 

l/cap/zi 99 104 107 112 115 

Consum noncasnic (mc/an) 2.377 2.261 2.361 2.576 2.691 

NRW 
(mc/an) 46.231 51.068 42.294 29.010 24.026 

% 66% 46% 42% 34% 30% 
Cerinta de apa 70.000 110.737 100.954 85.052 78.850 

Dragotesti 

Populatie totala 2.039 1.895 1.812 1.642 1.558 
Populatie conectata 2.034 1.895 1.812 1.642 1.558 

Grad de conectare (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 68.640 67.864 66.763 63.891 62.554 

l/cap/zi 92 98 101 107 110 

Consum noncasnic (mc/an) 9.360 8.902 9.299 10.145 10.597 

NRW 
(mc/an) 35.000 38.662 40.634 44.885 47.175 

% 31% 33% 35% 38% 39% 
Cerinta de apa 113.000 115.428 116.696 118.921 120.325 

Dranic 

Populatie totala 2.568 2.386 2.282 2.068 1.962 
Populatie conectata 26 2.386 2.282 2.068 1.962 

Grad de conectare (%) 1% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 602 61.319 61.540 61.013 60.871 

l/cap/zi 63 70 74 81 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 1.982 6.994 7.631 7.970 

NRW 
(mc/an) 0 1.448 4.254 6.930 8.844 

% 0% 2% 6% 9% 11% 
Cerinta de apa 602 64.749 72.788 75.574 77.686 

Farcas 

Populatie totala 1.830 1.700 1.626 1.474 1.398 
Populatie conectata 0 1.700 1.626 1.474 1.398 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 39.263 40.623 42.391 43.373 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 4.276 4.508 4.918 5.137 

NRW 
(mc/an) 0 2.733 4.254 6.930 8.844 

% 0% 6% 9% 13% 15% 
Cerinta de apa 0 46.272 49.385 54.239 57.354 

Galicea Mare 

Populatie totala 4.003 3.720 3.558 3.224 3.059 
Populatie conectata 2.520 3.720 3.558 3.224 3.059 

Grad de conectare (%) 63% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 48.565 85.795 88.804 92.691 94.905 

l/cap/zi 53 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 6.623 6.299 6.579 7.178 7.498 

NRW 
(mc/an) 22.075 24.385 27.912 30.833 32.405 

% 29% 21% 23% 24% 24% 
Cerinta de apa 77.263 116.479 123.295 130.701 134.809 

Galiciuica 
Populatie totala 1.418 1.318 1.260 1.142 1.084 

Populatie conectata 538 1.318 1.260 1.142 1.084 
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Grad de conectare (%) 38% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 13.165 35.815 35.942 35.663 35.609 

l/cap/zi 67 74 78 86 90 

Consum noncasnic (mc/an) 1.463 1.391 1.453 1.586 1.656 

NRW 
(mc/an) 5.851 6.463 10.089 11.144 11.713 

% 29% 15% 21% 23% 24% 
Cerinta de apa 20.479 43.670 47.484 48.392 48.978 

Ghercesti 

Populatie totala 1.585 1.473 1.409 1.277 1.211 
Populatie conectata 1.008 1.105 1.409 1.277 1.211 

Grad de conectare (%) 64% 75% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 36.056 42.601 56.571 55.933 54.368 

l/cap/zi 98 106 110 120 123 

Consum noncasnic (mc/an) 983 59.382 107.979 205.172 230.558 

NRW 
(mc/an) 10.766 32.888 50.922 139.050 161.423 

% 23% 24% 24% 35% 36% 
Cerinta de apa 47.805 134.872 215.472 400.154 446.349 

Ghidici 

Populatie totala 2.259 2.099 2.007 1.819 1.726 
Populatie conectata 766 2.099 2.007 1.819 1.726 

Grad de conectare (%) 34% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 15.098 49.033 50.546 52.451 53.549 

l/cap/zi 54 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.678 1.596 1.667 1.818 1.899 

NRW 
(mc/an) 4.194 6.831 12.455 20.288 25.894 

% 20% 12% 19% 27% 32% 
Cerinta de apa 20.969 57.460 64.668 74.558 81.342 

Ghindeni 

Populatie totala 1.816 1.687 1.614 1.462 1.387 
Populatie conectata 1.582 1.687 1.614 1.462 1.387 

Grad de conectare (%) 87% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 30.996 39.275 40.551 42.124 43.032 

l/cap/zi 54 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 4.227 4.020 4.199 4.581 4.785 

NRW 
(mc/an) 12.328 16.568 18.112 21.020 22.644 

% 26% 28% 29% 31% 32% 
Cerinta de apa 47.551 59.863 62.863 67.725 70.461 

Gighera 

Populatie totala 2.937 2.729 2.610 2.365 2.244 
Populatie conectata 1.450 2.729 2.610 2.365 2.244 

Grad de conectare (%) 49% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 28.262 63.345 65.438 68.095 69.620 

l/cap/zi 53 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 3.493 3.322 3.470 3.786 3.955 

NRW 
(mc/an) 12.702 17.070 18.661 21.657 23.331 

% 29% 20% 21% 23% 24% 
Cerinta de apa 44.457 83.737 87.569 93.538 96.906 

Gingiova 

Populatie totala 2.324 2.160 2.066 1.872 1.776 
Populatie conectata 81 2.160 2.066 1.872 1.776 

Grad de conectare (%) 3% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 2.351 66.634 65.616 62.865 61.583 

l/cap/zi 80 85 87 92 95 

Consum noncasnic (mc/an) 321 305 319 348 363 

NRW 
(mc/an) 668 898 3.273 5.332 6.805 

% 20% 1% 5% 8% 10% 
Cerinta de apa 3.340 67.836 69.208 68.545 68.751 

Giubega Populatie totala 1.910 1.775 1.697 1.538 1.459 
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Populatie conectata 1.566 1.775 1.697 1.538 1.459 
Grad de conectare (%) 82% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 65.586 75.437 72.648 66.793 63.904 

l/cap/zi 115 116 117 119 120 

Consum noncasnic (mc/an) 8.943 8.506 8.885 9.694 10.125 

NRW 
(mc/an) 11.065 12.223 12.846 14.190 14.914 

% 13% 13% 14% 16% 17% 
Cerinta de apa 85.594 96.166 94.379 90.677 88.943 

Giurgita 

Populatie totala 2.704 2.513 2.403 2.178 2.066 
Populatie conectata 2.185 2.513 2.403 2.178 2.066 

Grad de conectare (%) 81% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 178.340 198.124 186.110 162.628 150.818 

l/cap/zi 224 216 212 205 200 

Consum noncasnic (mc/an) 3.120 2.967 3.100 3.382 3.532 

NRW 
(mc/an) 600 1.556 2.506 6.501 10.470 

% 0,3% 1% 1% 4% 6% 
Cerinta de apa 182.060 202.647 191.716 172.510 164.820 

Gogosu 

Populatie totala 678 630 603 546 518 
Populatie conectata 0 0 603 546 518 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 15.465 16.625 17.016 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 1.842 2.010 2.100 

NRW 
(mc/an) 0 0 1.179 1.921 2.451 

% 0% 0% 6% 9% 11% 
Cerinta de apa 0 0 18.486 20.556 21.567 

Goicea 

Populatie totala 2.589 2.406 2.301 2.085 1.978 
Populatie conectata 1.697 2.406 2.301 2.085 1.978 

Grad de conectare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 28.694 51.638 54.624 58.990 61.367 

l/cap/zi 46 59 65 78 85 

Consum noncasnic (mc/an) 7.438 7.074 7.389 8.062 8.421 

NRW 
(mc/an) 51.658 57.063 51.022 37.625 32.310 

% 59% 49% 45% 36% 32% 
Cerinta de apa 87.790 115.775 113.035 104.677 102.098 

Goiesti 

Populatie totala 2.920 2.713 2.595 2.352 2.231 
Populatie conectata 1.010 2.713 2.595 2.352 2.231 

Grad de conectare (%) 35% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 40.000 111.118 108.041 101.107 97.718 

l/cap/zi 109 112 114 118 120 

Consum noncasnic (mc/an) 10.000 9.511 9.935 10.839 11.321 

NRW 
(mc/an) 10.000 11.046 17.242 19.046 20.018 

% 17% 8% 13% 15% 16% 
Cerinta de apa 60.000 131.675 135.218 130.992 129.057 

Grecesti 

Populatie totala 1.600 1.487 1.422 1.289 1.223 
Populatie conectata 1.520 1.487 1.422 1.289 1.223 

Grad de conectare (%) 95% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 30.800 35.294 36.219 37.306 37.944 

l/cap/zi 56 65 70 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 4.200 3.995 4.173 4.552 4.755 

NRW 
(mc/an) 15.000 16.569 18.966 20.951 22.019 

% 30% 30% 32% 33% 34% 
Cerinta de apa 50.000 55.858 59.358 62.809 64.718 
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Intorsura 

Populatie totala 1.414 1.314 1.257 1.139 1.081 
Populatie conectata 0 1.314 1.257 1.139 1.081 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 30.348 31.404 32.757 33.538 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 3.305 3.484 3.801 3.970 

NRW 
(mc/an) 0 2.393 4.254 6.930 8.844 

% 0% 7% 11% 16% 19% 
Cerinta de apa 0 36.046 39.142 43.488 46.352 

Isalnita 

Populatie totala 3.536 3.286 3.142 2.848 2.702 
Populatie conectata 3.206 3.286 3.142 2.848 2.702 

Grad de conectare (%) 91% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 109.886 107.495 107.802 104.645 101.582 

l/cap/zi 94 90 94 101 103 

Consum noncasnic (mc/an) 35.706 45.138 57.150 81.174 88.256 

NRW 
(mc/an) 117.559 56.063 60.667 66.135 77.826 

% 45% 27% 27% 26% 29% 
Cerinta de apa 263.150 208.695 225.619 251.955 267.663 

Izvoare 

Populatie totala 1.541 1.432 1.370 1.241 1.177 
Populatie conectata 0 0 1.370 1.241 1.177 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 35.135 37.787 38.664 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 4.186 4.567 4.770 

NRW 
(mc/an) 0 0 1.592 2.594 3.310 

% 0% 0% 4% 6% 7% 
Cerinta de apa 0 0 40.914 44.948 46.745 

Leu 

Populatie totala 4.525 4.205 4.021 3.644 3.457 
Populatie conectata 3.164 4.205 4.021 3.644 3.457 

Grad de conectare (%) 70% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 81.559 117.987 117.411 114.717 113.562 

l/cap/zi 71 77 80 86 90 

Consum noncasnic (mc/an) 6.000 5.707 5.961 6.503 6.793 

NRW 
(mc/an) 12.215 13.493 15.445 17.061 17.931 

% 12% 10% 11% 12% 13% 
Cerinta de apa 99.774 137.187 138.817 138.281 138.286 

Lipovu 

Populatie totala 3.107 2.888 2.762 2.503 2.374 
Populatie conectata 0 2.888 2.762 2.503 2.374 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 70.275 72.809 76.133 77.986 

l/cap/zi 0 67 72 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 7.714 8.058 8.791 9.182 

NRW 
(mc/an) 0 2.238 2.856 4.653 5.938 

% 0% 3% 3% 5% 6% 
Cerinta de apa 0 80.227 83.723 89.577 93.106 

Macesu de 
Jos 

Populatie totala 1.255 1.166 1.115 1.011 959 
Populatie conectata 1.255 1.166 1.115 1.011 959 

Grad de conectare (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 21.000 25.573 27.353 30.058 31.503 

l/cap/zi 46 60 67 81 90 

Consum noncasnic (mc/an) 2.000 1.902 1.987 2.168 2.264 

NRW 
(mc/an) 5.750 7.728 8.615 10.502 11.595 

% 20% 22% 23% 25% 26% 
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Cerinta de apa 28.750 35.203 37.955 42.728 45.363 

Macesu de 
Sus 

Populatie totala 1.264 1.175 1.124 1.018 966 
Populatie conectata 741 1.175 1.124 1.018 966 

Grad de conectare (%) 59% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 27.000 44.221 42.975 40.141 38.785 

l/cap/zi 100 103 105 108 110 

Consum noncasnic (mc/an) 3.000 2.853 2.980 3.252 3.396 

NRW 
(mc/an) 10.000 13.439 14.983 18.265 20.166 

% 25% 22% 25% 30% 32% 
Cerinta de apa 40.000 60.514 60.938 61.658 62.347 

Maglavit 

Populatie totala 4.572 4.249 4.064 3.683 3.494 
Populatie conectata 3.246 4.249 4.064 3.683 3.494 

Grad de conectare (%) 71% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 109.001 156.058 155.753 153.474 147.936 

l/cap/zi 92 101 105 114 116 

Consum noncasnic (mc/an) 5.955 6.355 6.634 7.243 7.560 

NRW 
(mc/an) 22.428 36.106 38.168 41.834 43.857 

% 16% 18% 19% 21% 22% 
Cerinta de apa 137.383 198.518 200.555 202.551 199.353 

Malu Mare 

Populatie totala 3.545 3.295 3.151 2.855 2.709 
Populatie conectata 2.947 3.295 3.151 2.855 2.709 

Grad de conectare (%) 83% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 193.643 106.437 110.411 114.802 111.733 

l/cap/zi 180 89 96 110 113 

Consum noncasnic (mc/an) 11.895 8.050 9.711 13.034 14.061 

NRW 
(mc/an) 12.797 41.348 52.268 47.044 47.393 

% 6% 27% 30% 27% 27% 
Cerinta de apa 218.335 155.834 172.390 174.879 173.186 

Marsani 

Populatie totala 4.451 4.136 3.955 3.584 3.400 
Populatie conectata 0 4.136 3.955 3.584 3.400 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 37.800 96.616 99.606 103.344 105.485 

l/cap/zi 51 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 4.200 4.172 4.358 4.754 4.966 

NRW 
(mc/an) 12.600 17.685 19.717 24.035 26.537 

% 23% 15% 16% 18% 19% 
Cerinta de apa 54.600 118.473 123.681 132.134 136.988 

Melinesti 

Populatie totala 3.649 3.390 3.243 2.939 2.788 
Populatie conectata 0 3.390 3.243 2.939 2.788 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 78.294 81.022 84.524 86.498 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 4.177 8.986 9.804 10.241 

NRW 
(mc/an) 0 2.711 4.143 6.748 8.613 

% 0% 3% 4% 7% 8% 
Cerinta de apa 0 85.182 94.151 101.076 105.351 

Mischii 

Populatie totala 1.651 1.534 1.467 1.330 1.261 
Populatie conectata 1.435 1.534 1.467 1.330 1.261 

Grad de conectare (%) 87% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 49.759 56.201 56.758 55.503 53.391 

l/cap/zi 95 100 106 114 116 

Consum noncasnic (mc/an) 5.439 10.185 14.085 21.884 24.065 
NRW (mc/an) 17.973 15.485 19.221 28.645 31.455 
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% 25% 19% 21% 27% 29% 
Cerinta de apa 73.171 81.871 90.064 106.032 108.911 

Motatei 

Populatie totala 6.505 6.045 5.781 5.239 4.970 
Populatie conectata 3.123 6.045 5.781 5.239 4.970 

Grad de conectare (%) 48% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 57.121 135.398 141.359 149.627 154.194 

l/cap/zi 50 61 67 78 85 

Consum noncasnic (mc/an) 7.060 6.715 7.014 7.652 7.993 

NRW 
(mc/an) 97.160 107.325 63.374 62.380 65.563 

% 60% 43% 30% 28% 29% 
Cerinta de apa 161.341 249.438 211.747 219.660 227.750 

Murgasi 

Populatie totala 2.352 2.186 2.091 1.895 1.797 
Populatie conectata 1.187 2.186 2.091 1.895 1.797 

Grad de conectare (%) 50% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 27.000 56.848 57.785 58.545 59.031 

l/cap/zi 62 71 76 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 3.000 2.853 2.980 3.252 3.396 

NRW 
(mc/an) 5.000 5.802 6.406 7.809 8.621 

% 14% 9% 10% 11% 12% 
Cerinta de apa 35.000 65.504 67.172 69.605 71.049 

Negoi 

Populatie totala 2.096 1.948 1.863 1.688 1.602 
Populatie conectata 407 1.948 1.863 1.688 1.602 

Grad de conectare (%) 19% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 11.587 58.898 57.973 55.510 54.380 

l/cap/zi 78 83 85 90 93 

Consum noncasnic (mc/an) 1.287 1.224 1.279 1.395 1.458 

NRW 
(mc/an) 10.711 12.429 31.478 31.794 31.953 

% 45% 17% 35% 36% 36% 
Cerinta de apa 23.585 72.551 90.730 88.699 87.790 

Orodel 

Populatie totala 2.562 2.380 2.276 2.063 1.957 
Populatie conectata 312 2.380 2.276 2.063 1.957 

Grad de conectare (%) 12% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 8.199 66.189 65.039 62.110 60.716 

l/cap/zi 72 76 78 82 85 

Consum noncasnic (mc/an) 911 866 905 987 1.031 

NRW 
(mc/an) 35.603 72.652 77.279 78.056 79.152 

% 80% 52% 54% 55% 56% 
Cerinta de apa 44.713 139.708 143.223 141.153 140.899 

Ostroveni 

Populatie totala 4.748 4.412 4.219 3.824 3.628 
Populatie conectata 0 4.412 4.219 3.824 3.628 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 135.675 135.514 134.458 129.774 

l/cap/zi 0 84 88 96 98 

Consum noncasnic (mc/an) 0 6.359 6.638 7.247 7.564 

NRW 
(mc/an) 0 20.405 21.569 23.640 24.783 

% 0% 13% 13% 14% 15% 
Cerinta de apa 0 162.438 163.721 165.345 162.121 

Perisor 

Populatie totala 1.638 1.522 1.455 1.319 1.251 
Populatie conectata 1.288 1.522 1.455 1.319 1.251 

Grad de conectare (%) 79% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 54.208 64.897 62.442 57.335 54.794 

l/cap/zi 115 117 118 119 120 

Consum noncasnic (mc/an) 6.700 6.372 6.656 7.262 7.585 
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NRW 
(mc/an) 32.796 36.228 37.614 37.614 37.614 

% 35% 34% 35% 37% 38% 
Cerinta de apa 93.704 107.497 106.712 102.211 99.993 

Pielesti 

Populatie totala 3.385 3.146 3.008 2.726 2.586 
Populatie conectata 1.987 3.146 3.008 2.726 2.586 

Grad de conectare (%) 59% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 59.471 102.915 103.204 101.821 98.165 

l/cap/zi 82 90 94 102 104 

Consum noncasnic (mc/an) 10.431 44.854 73.184 129.843 144.913 

NRW 
(mc/an) 42.218 72.570 92.236 133.310 145.813 

% 38% 33% 34% 37% 37% 
Cerinta de apa 112.120 220.340 268.624 364.974 388.891 

Piscu Vechi 

Populatie totala 2.344 2.178 2.083 1.888 1.791 
Populatie conectata 0 2.178 2.083 1.888 1.791 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 56.090 57.163 58.192 58.834 

l/cap/zi 0 71 75 84 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 5.143 5.372 5.861 6.122 

NRW 
(mc/an) 0 2.845 3.234 4.346 5.038 

% 0% 4% 5% 6% 7% 
Cerinta de apa 0 64.078 65.769 68.400 69.995 

Plenita 

Populatie totala 4.395 4.084 3.906 3.540 3.358 
Populatie conectata 3.843 4.037 3.906 3.540 3.358 

Grad de conectare (%) 87% 99% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 113.326 125.801 124.986 119.196 116.439 

l/cap/zi 81 85 88 92 95 

Consum noncasnic (mc/an) 7.881 7.496 7.829 8.542 8.922 

NRW 
(mc/an) 160.603 177.406 104.756 57.932 60.887 

% 57% 57% 44% 31% 33% 
Cerinta de apa 281.810 310.702 237.571 185.670 186.248 

Plesoi 

Populatie totala 1.308 1.216 1.163 1.054 1.000 
Populatie conectata 0 1.216 1.163 1.054 1.000 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 31.624 32.140 32.563 32.850 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 2.812 2.937 3.205 3.347 

NRW 
(mc/an) 0 1.801 2.048 2.752 3.190 

% 0% 5% 6% 7% 8% 
Cerinta de apa 0 36.237 37.125 38.519 39.387 

Podari 

Populatie totala 6.480 6.022 5.759 5.219 4.951 
Populatie conectata 4.519 6.022 5.759 5.219 4.951 

Grad de conectare (%) 70% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 106.948 161.777 163.920 165.240 166.255 

l/cap/zi 65 74 78 87 92 

Consum noncasnic (mc/an) 12.530 11.917 12.448 13.581 14.186 

NRW 
(mc/an) 37.682 41.624 45.029 55.950 58.804 

% 24% 19% 20% 24% 25% 
Cerinta de apa 157.160 215.318 221.397 234.771 239.245 

Poiana Mare 

Populatie totala 10.073 9.361 8.952 8.113 7.696 
Populatie conectata 5.451 9.361 8.952 8.113 7.696 

Grad de conectare (%) 54% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 20.143 272.060 271.201 267.993 258.432 

l/cap/zi 10 80 83 91 92 
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Consum noncasnic (mc/an) 11.270 66.068 114.050 210.014 235.276 

NRW 
(mc/an) 23.717 52.853 58.451 159.939 196.950 

% 43% 14% 13% 25% 29% 
Cerinta de apa 55.130 390.981 443.702 637.946 690.658 

Predesti 

Populatie totala 1.787 1.660 1.588 1.439 1.365 
Populatie conectata 1.017 1.660 1.588 1.439 1.365 

Grad de conectare (%) 57% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 10.680 28.422 32.446 38.929 42.349 

l/cap/zi 29 47 56 74 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.320 1.255 1.311 1.431 1.494 

NRW 
(mc/an) 3.600 9.337 12.346 15.340 17.784 

% 23% 24% 27% 28% 29% 
Cerinta de apa 15.600 39.015 46.104 55.700 61.627 

Radovan 

Populatie totala 1.343 1.248 1.194 1.082 1.026 
Populatie conectata 0 1.248 1.194 1.082 1.026 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 32.456 32.997 33.428 33.704 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 3.319 3.466 3.782 3.950 

NRW 
(mc/an) 0 1.801 2.048 2.752 3.190 

% 0% 5% 5% 7% 8% 
Cerinta de apa 0 37.576 38.511 39.962 40.844 

Rast 

Populatie totala 3.136 2.914 2.787 2.525 2.396 
Populatie conectata 2.938 2.914 2.787 2.525 2.396 

Grad de conectare (%) 94% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 135.657 135.749 130.407 119.187 113.690 

l/cap/zi 127 128 128 129 130 

Consum noncasnic (mc/an) 16.767 15.947 16.657 18.173 18.982 

NRW 
(mc/an) 101.616 112.247 66.281 62.392 63.967 

% 40% 43% 31% 31% 33% 
Cerinta de apa 254.040 263.943 213.345 199.752 196.639 

Robanesti 

Populatie totala 2.246 2.087 1.996 1.809 1.716 
Populatie conectata 2.034 2.087 1.996 1.809 1.716 

Grad de conectare (%) 91% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 63.000 67.134 65.398 61.431 59.502 

l/cap/zi 85 88 90 93 95 

Consum noncasnic (mc/an) 7.000 6.658 6.954 7.587 7.925 

NRW 
(mc/an) 14.000 15.465 16.254 17.954 18.870 

% 17% 17% 18% 21% 22% 
Cerinta de apa 84.000 89.256 88.606 86.972 86.297 

Rojiste 

Populatie totala 2.271 2.110 2.018 1.829 1.735 
Populatie conectata 0 2.110 2.018 1.829 1.735 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 54.873 55.769 56.506 56.995 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 5.609 5.859 6.392 6.677 

NRW 
(mc/an) 0 1.801 2.048 2.752 3.190 

% 0% 3% 3% 4% 5% 
Cerinta de apa 0 62.283 63.675 65.650 66.861 

Sadova 

Populatie totala 7.481 6.952 6.648 6.025 5.716 
Populatie conectata 3.141 6.952 6.648 6.025 5.716 

Grad de conectare (%) 42% 100% 100% 100% 100% 
Consum casnic (mc/an) 145.489 324.547 311.568 284.568 271.224 
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l/cap/zi 127 128 128 129 130 

Consum noncasnic (mc/an) 19.839 18.869 19.710 21.504 22.461 

NRW 
(mc/an) 41.332 49.381 92.496 102.173 107.385 

% 20% 13% 22% 25% 27% 
Cerinta de apa 206.660 392.798 423.773 408.244 401.070 

Salcuta 

Populatie totala 2.175 2.021 1.933 1.752 1.662 
Populatie conectata 0 0 1.933 1.752 1.662 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 49.574 53.346 54.597 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 5.908 6.445 6.732 

NRW 
(mc/an) 0 0 2.036 3.316 4.233 

% 0% 0% 4% 5% 6% 
Cerinta de apa 0 0 57.518 63.108 65.562 

Scaesti 

Populatie totala 2.006 1.864 1.783 1.616 1.533 
Populatie conectata 1.460 1.864 1.783 1.616 1.533 

Grad de conectare (%) 73% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 24.927 40.213 42.478 45.773 47.561 

l/cap/zi 47 59 65 78 85 

Consum noncasnic (mc/an) 2.770 2.634 2.751 3.002 3.136 

NRW 
(mc/an) 6.924 11.279 14.395 16.530 17.374 

% 20% 21% 24% 25% 26% 
Cerinta de apa 34.620 54.126 59.624 65.305 68.070 

Seaca de 
Camp 

Populatie totala 1.843 1.713 1.638 1.484 1.408 
Populatie conectata 1.567 1.713 1.638 1.484 1.408 

Grad de conectare (%) 85% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 22.621 33.900 36.798 41.277 43.683 

l/cap/zi 40 54 62 76 85 

Consum noncasnic (mc/an) 813 773 808 881 920 

NRW 
(mc/an) 10.896 17.748 22.652 26.013 27.340 

% 32% 34% 38% 38% 38% 
Cerinta de apa 34.330 52.422 60.257 68.172 71.943 

Seaca de 
Padure 

Populatie totala 977 908 869 787 747 
Populatie conectata 342 908 869 787 747 

Grad de conectare (%) 35% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 6.741 21.211 21.886 22.693 23.176 

l/cap/zi 54 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 749 712 744 812 848 

NRW 
(mc/an) 2.621 4.270 5.046 6.782 7.862 

% 26% 16% 18% 22% 25% 
Cerinta de apa 10.111 26.193 27.676 30.287 31.886 

Secu 

Populatie totala 1.069 994 950 861 817 
Populatie conectata 497 994 950 861 817 

Grad de conectare (%) 46% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 12460 27414 27393 26987 26838 

l/cap/zi 69 76 79 86 90 

Consum noncasnic (mc/an) 1540 1465 1530 1669 1744 

NRW 
(mc/an) 6000 9773 11550 14073 14790 

% 30% 25% 29% 33% 34% 
Cerinta de apa 20000 38653 40473 42729 43372 

Silistea 
Crucii 

Populatie totala 1.509 1.402 1.341 1.215 1.153 
Populatie conectata 0 0 1341 1215 1153 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 
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Consum casnic 
(mc/an) 0 0 34391 36995 37876 

l/cap/zi 0,0 0,0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 4098 4471 4670 

NRW 
(mc/an) 0 0 2036 3316 4233 

% 0% 0% 5% 7% 9% 
Cerinta de apa 0 0 40525 44782 46778 

Simnicu de 
Sus 

Populatie totala 4.340 4.033 3.857 3.495 3.316 
Populatie conectata 1.542 4.033 3.857 3.495 3.316 

Grad de conectare (%) 36% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 141.482 116.660 116.848 115.449 111.351 

l/cap/zi 251 79 83 91 92 

Consum noncasnic (mc/an) 3.898 16.646 26.173 45.227 50.337 

NRW 
(mc/an) 5.620 19.800 22.109 62.221 81.315 

% 4% 13% 13% 28% 33% 
Cerinta de apa 151.000 153.105 165.130 222.896 243.003 

Sopot 

Populatie totala 1.722 1.600 1.530 1.387 1.316 
Populatie conectata 0 0 1.530 1.387 1.316 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 39.238 42.232 43.231 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 4.678 5.104 5.332 

NRW 
(mc/an) 0 0 2.036 3.316 4.233 

% 0% 0% 4% 7% 8% 
Cerinta de apa 0 0 45.953 50.653 52.795 

Talpas 

Populatie totala 1.184 1.100 1.052 953 904 
Populatie conectata 0 1.100 1.052 953 904 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 25.696 26.495 27.480 28.047 

l/cap/zi 0 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 0 46 48 52 55 

NRW 
(mc/an) 0 1.182 1.393 2.062 2.509 

% 0% 4% 5% 7% 8% 
Cerinta de apa 0 26.924 27.936 29.594 30.610 

Teasc 

Populatie totala 3.051 2.835 2.712 2.457 2.331 
Populatie conectata 1.229 2.835 2.712 2.457 2.331 

Grad de conectare (%) 40% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 38.672 95.480 94.337 90.903 89.336 

l/cap/zi 86 92 95 101 105 

Consum noncasnic (mc/an) 5.274 5.016 5.239 5.716 5.970 

NRW 
(mc/an) 13.184 28.389 33.550 40.878 42.963 

% 23% 22% 25% 30% 31% 
Cerinta de apa 57.130 128.885 133.126 137.497 138.269 

Trepezita 

Populatie totala 1.569 1.458 1.395 1.264 1.199 
Populatie conectata 0 0 1.395 1.264 1.199 

Grad de conectare (%) 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 0 35.776 38.487 39.387 

l/cap/zi 0 0 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 0 4.263 4.651 4.858 

NRW 
(mc/an) 0 0 2.206 3.594 4.586 

% 0% 0% 5% 8% 9% 
Cerinta de apa 0 0 42.245 46.731 48.831 

Teslui 
Populatie totala 2.281 2.120 2.027 1.837 1.743 

Populatie conectata 791 2.120 2.027 1.837 1.743 
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Grad de conectare (%) 35% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 21.284 62.356 62.160 60.936 60.439 

l/cap/zi 74 81 84 91 95 

Consum noncasnic (mc/an) 2.631 2.502 2.613 2.851 2.978 

NRW 
(mc/an) 7.174 17.003 19.880 21.528 22.402 

% 23% 21% 23% 25% 26% 
Cerinta de apa 31.089 81.862 84.654 85.315 85.819 

Tuglui 

Populatie totala 2.658 2.470 2.362 2.141 2.031 
Populatie conectata 1.143 2.470 2.362 2.141 2.031 

Grad de conectare (%) 43% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 22.277 57.333 59.220 61.645 63.012 

l/cap/zi 53 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 2.753 2.619 2.735 2.984 3.117 

NRW 
(mc/an) 7.509 15.940 18.823 20.792 21.853 

% 23% 21% 23% 24% 25% 
Cerinta de apa 32.540 75.891 80.778 85.421 87.982 

Unirea 

Populatie totala 3.577 3.324 3.179 2.881 2.733 
Populatie conectata 3.132 3.324 3.179 2.881 2.733 

Grad de conectare (%) 88% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 66312 80942 82463 83889 84791 

l/cap/zi 58 67 71 80 85 

Consum noncasnic (mc/an) 7.368 7.008 7.320 7.986 8.342 

NRW 
(mc/an) 7.368 15.640 18.469 20.401 21.442 

% 9% 15% 17% 18% 19% 
Cerinta de apa 81.048 103.589 108.252 112.277 114.575 

Urzicuta 

Populatie totala 2.934 2.726 2.607 2.363 2.242 
Populatie conectata 1.898 2.726 2.607 2.363 2.242 

Grad de conectare (%) 65% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 93.500 135.905 130.745 119.909 114.566 

l/cap/zi 135 137 137 139 140 

Consum noncasnic (mc/an) 16.500 15.693 15.305 14.557 14.393 

NRW 
(mc/an) 10.000 21.227 25.067 27.689 29.102 

% 8% 12% 15% 17% 18% 
Cerinta de apa 120.000 172.825 171.117 162.155 158.060 

Valea 
Stanciului 

Populatie totala 5.292 4.918 4.703 4.262 4.043 
Populatie conectata 0 4.918 4.703 4.262 4.043 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 114.884 120.613 129.772 132.813 

l/cap/zi 0 64 70 83 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 13.786 14.371 15.679 16.378 

NRW 
(mc/an) 0 6.614 8.041 13.097 16.716 

% 0% 5% 6% 8% 10% 
Cerinta de apa 0 135.285 143.025 158.549 165.906 

Vartop 

Populatie totala 1.555 1.445 1.382 1.252 1.188 
Populatie conectata 890 1.445 1.382 1.252 1.188 

Grad de conectare (%) 57% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 17.542 33.755 34.806 36.101 36.858 

l/cap/zi 54 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 1.949 1.854 1.808 1.720 1.700 

NRW 
(mc/an) 6.822 14.481 17.100 18.889 19.853 

% 26% 29% 32% 33% 34% 
Cerinta de apa 26.313 50.090 53.714 56.710 58.411 
Populatie totala 2.772 2.576 2.463 2.232 2.118 
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Varvoru de 
Jos 

Populatie conectata 1.608 2.576 2.463 2.232 2.118 
Grad de conectare (%) 58% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 31.342 59.793 61.752 64.265 65.711 

l/cap/zi 53 64 69 79 85 

Consum noncasnic (mc/an) 3.874 3.684 3.593 3.417 3.379 

NRW 
(mc/an) 3.522 7.475 8.827 9.751 10.248 

% 9% 11% 12% 13% 13% 
Cerinta de apa 38.737 70.953 74.173 77.433 79.338 

Vela 

Populatie totala 1.822 1.694 1.620 1.468 1.392 
Populatie conectata 0 1.694 1.620 1.468 1.392 

Grad de conectare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 0 44.055 44.770 45.353 45.727 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Consum noncasnic (mc/an) 0 4.500 4.701 5.129 5.357 

NRW 
(mc/an) 0 1.801 2.048 2.752 3.190 

% 0% 4% 4% 5% 6% 
Cerinta de apa 0 50.356 51.518 53.234 54.274 

Verbita 

Populatie totala 1.259 1.170 1.119 1.014 962 
Populatie conectata 136 1.170 1.119 1.014 962 

Grad de conectare (%) 11% 100% 100% 100% 100% 

Consum casnic 
(mc/an) 2.829 28.199 28.814 29.454 29.846 

l/cap/zi 57 66 71 80 85 

Consum noncasnic (mc/an) 149 142 138 131 130 

NRW 
(mc/an) 596 4.339 6.832 7.547 7.932 

% 17% 13% 19% 20% 21% 
Cerinta de apa 3.574 32.680 35.785 37.132 37.908 
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3.6 PROGNOZA DEBITULUI SI INCARCARII APEI UZATE 

3.6.1 Generalitati 

Apa uzata este în general colectata din areale ce au de obicei asigurata furnizarea de apa. În 
consecinta, încarcarile si debitele de apa uzata sunt în stransa legatura cu consumul de apa. Rata 
de generare a apei uzate sau a “ratei de retur a canalului” este de 100% pentru consumatorii casnici 
si non-casnici. Aceste valori sunt valabile pentru Romania.  

Facilitatile colectarii apei uzate au fost proiectate pentru a fi extinse în viitor fara adjustari majore 
ale retelei existente. Aceasta cere o strategie urbana viabila de dezvoltare fara modificari majore în 
decursul anilor. Proiectantul va fi atent la indicii de crestere urbana.  

Debitul de apa uzata depinde si de conditiile generale ale retelei. Ipotezele calauzitoare din cadrul 
acestei faze a proiectului au relevant importanta nivelului ridicat al infiltratiilor. Estimarea infiltratiilor 
devine cu adevarat importanta în cazul alinierii la viitoarele cerinte în cazul neîmbunatatirii conditiei 
tehnice a retelelor. Este considerata ca importanta reducerea infiltratiilor în vederea unei extinderi, 
justificabila economic, a sporirii eficientei tratarii apelor uzate. Multe din orasele Romaniei sufera din 
cauza dilutiei ridicate a apelor uzate si care permit foarte dificil o tratare efectiva din cauza 
concentratiilor foarte joase.  

“Incarcarea de poluanti generata sau marimea aglomerarii este exprimata in P.E. in conformitate cu 
Articolul 2(6) din Directiva: populatie echivalenta (1 P.E.) inseamna incarcarea organica 
biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g de oxigen pe zi”.  

Rezulta de aici ca populatia echivalenta este o masura a poluarii, reprezentand incarcarea organica 
biodegradabila medie pe persoana si zi. Incarcarea provenita dintr-o zona de colectare sau dintr-o 
aglomerare este generata de apa uzata colectata din:  

 Gospodarii (populatie casnica sau non-casnica);  
 Unitati non-casnice sau industriale.  

Apa uzata industriala colectata de la intreprinderi sau unitati economice (incluzand intreprinderi mici 
si mijlocii) este sau trebuie sa fie descarcata intr-un sistem de colectare sau intr-o statie de epurare.  

S-au luat in considerare urmatoarele relatii:  

Nr. PE = Nr. Pop. conectata + Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic  

Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic = Cantitatea CBO5 (Kg) 
noncasnic/60 gr*1000 

Pentru determinarea cantitatii de CBO5 s-a folosit valoarea maxima a concentratiei de poluant 
impusa de NTPA 002-2002 agentilor economici, respectiv 300 mg/litru, astfel:  

Cantitatea CBO5 (Kg) = Quz zi med noncasnic (mc/zi)*300 mg CBO5/ 1000 

Relatiile de mai sus au fost aplicate pentru fiecare an din orizontul de timp studiat iar populatia 
echivalenta a aglomerarii a fost stabilita de valoarea maxima atinsa. Populatia echivalenta maxima 
va fi atinsa in anul de conformare cand rata de conectare va fi de 100%, apoi dat fiind trendul 
descendent al numarului de locuitori, numarul PE scade, iar aportul de poluant generat de 
consumatorii noncasnici desi este in crestere nu poate genera un numar de PE mai mare decat cel 
atins in anul de conformare. 

3.6.2 Apă uzată menajeră 

Se urmareste sa se racordeze la sistem cea mai mare parte din populatia din zonele urbane si rurale 
mari, respectiv cat mai mult posibil si tehnic fezabil. Zonele intens populate sunt deja acoperite cu 
retele edilitare.  

Proiectarea debitului si incarcarii de apa uzata menajera depinde intr-o mare masura de urmatorii 
parametric de proiectare:  
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Generarea de apa uzata:  100 %. Diferit fata de recomandarea exprimata in Ghidul de 
pregatire al Master Planului, procentul de producere a apei 
uzate a crescut de la 80% la 100%, conform legislatiei 
romanesti in vigoare. 

Procentul de racordare la canalizare:  Procentul de conectare este determinat in paginile 
urmatoare si este data de aglomerarile umane (una sau mai 
multe) care genereaza debitul de apa uzata  

Incarcarile de apa uzata:  60 g CBO5/ locuitor/ zi este dat de documentul mai sus 
amintit. Operatorul va avea grija sa educe consumatorii sa 
evite evacuarea de substante critice in retea ce pot conduce 
la cresteri ale incarcarilor. Este important sa se evite orice 
risc de evacuare de substante toxice in retea, fapt care poate 
sa perturbe procesul de epurare a apelor. 

3.6.3 Apă reziduală nemenajeră 

In privinta proiectarii debitelor si incarcarilor apelor uzate altele decat cele casnice, s-au adoptat 
urmatorii parametrii de proiectare din Ghid:  

Generarea de apa uzata: 100 % din apa consumata se va intoarce la canalizare si la statia de 
epurare cu diferite grade de poluare.  

Incarcarea apei uzate:  Sursele de poluare industriala sunt constranse sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 002 pentru a raspunde cerintelor de protectie a 
statiilor de epurare a apelor. Operatorii monitorizeaza firmele 
industriale si pot sa aplice taxe in caz de incarcari excesive. Un plan 
de actiune urmareste sa grupeze activitati corespunzatoare. 
Descarcarile directe in emisari nu sunt monitorizate de catre 
operator, ci de catre Apele Romane si trebuie sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 001.  

Concentratiile apei uzate:  Trebuie sa fie in conformitate cu standardele romanesti si europene 
asa cum este subliniat in NPTA 002. 

3.6.4 Infiltrare 

Una din principalele dificultati intalnite in retelele de canalizare este nivelul ridicat de infiltrare. Pe 
langa capacitatea redusa de drenare si efortul mare de pompare, infiltratia poate pune in pericol 
procesul de tratare. Oricum infiltratia nu poate fi in totalitate evitata si de aceea nu pot fi depasite 
niste limite.  

Infiltratia in sistemul de canalizare se bazeaza pe urmatorii parametri:  

 Starea fizica a retelei de canalizare,  
 Caracteristicile solului. Un sol permeabil transmite cu rapiditate apa subterana si conduce al 

cresterea debitului in sistemul de canalizare atunci cand nivelul apei subterane este ridicat,  
 Pierderile de apa din reteaua de apa potabila sunt de obicei mai mari decat din conductele 

de canalizare (aceasta apa isi croieste singura drum catre conductele de canalizare),  

 

Pentru a detine un contol asupra infiltratiilor este esential sa se desfasoare urmatoarele masuri:  

 Documentarea completa asupra retelelor incluzand inversarile de sensuri de curgere, 
materialele conductelor, varsta conductelor, aparitia de blocaje sau alte incidente.  

 Realizarea unei campanii de spalare a conductelor urmate de inspectia CCTV poate fi de mult 
ajutor in desavarsirea documentarii asupra conductelor.  

 Un program de evaluare a infiltrarii care sa stabileasca prioritati de interventie pe care sa se 
bazeze operatiunile de reabilitare sau de inlocuire. Evaluarea se poate efectua pe baza de 
masuratori de debite, analize chimice si indicatori. Pe baza faptului ca in general apele uzate 
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au o compozitie de poluanti cunoscuta, putem mentiona ca experienta anterioara ne arata 
ca o balanta pe baza de incarcari cu continut de fosfor ofera bune rezultate la un cost 
acceptabil.  

Se accepta ca masurile descrise mai sus vor imbunati eficienta reducerii infiltratiilor.  

Procentul de acoperire a supravegherii infiltratiilor vor reduce investitiile pentru reabilitarea retelei 
de canalizare. Totusi, este dificil de a gasi o formula care sa stabileasca realizarea unei anumite 
reduceri a infiltratiilor in urma reabilitarii retelei. 

3.6.5 Apa pluviala 

In general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apa uzata. Acolo 
unde sisteme unitare existente necesita imbunatatire sau inlocuire, la nivel de Master Plan se accepta 
a fi inlocuite cu conducte de aceeasi dimensiune, numai daca nu exista probleme de inundare in 
timpul ploilor mari.  

La faza de proiectare de detaliu se realizeaza dimensionarea retelelor si estimarea debitelor maxime 
de apa pluviale in conformitate cu standardele romanesti corespunzatoare. STAS 9470 contine 
diagrame pentru estimarea intesitatii ploilor din fiecare zona din Romania. Pe sistemele unitare de 
canalizare se vor prevedea deversori de apa pluviala de fiecare data cand se asteapta la supraincarea 
hidraulica a retelei, deversori care vor diminua incarcarea hidraulica a statiilor de pompare sau a 
statiei de epurare. De cate ori este posibil volumele de retentie vor folosi pentru a evita ca prima 
ploaie sa intre in emisar.  

O problema frecventa in sistemele separative de canalizare este numarul ridicat de racordari gresite. 
Aceasta consta in racordari si evacuari de ape uzate menajere la canalizarile pluviale, secundare sau 
principale, ceea ce pe termen scurt va conduce la formarea unor colectoare in sistem combinat cu 
luarea masurilor necesare pentru a proteja emisarul receptor. 

3.6.6 Apele provenite de la fose septice 

Se vor utiliza inca fose septice pentru evacuarea apelor uzate casnice in viitor atat in sate cat si in 
cateva zone suburbane. Continutul foselor septice va fi preluat de statiile de epurare pentru al trata 
corespunzator. Acele zone, care din motive economice nu pot fi luate in considerare ca fiind echipate 
cu retea de canalizare, vor continua sa fie echipate cu aceste fose septice. Se recomanda incurajarea 
consumatorilor de a se dota cu fose septice moderne, care sa satisfaca atat cerintele de comfort, cat 
si de mediu. 

3.6.7 Debite de varf 

Variatiile orare si zilnice sezoniere ale debitelor de apa uzata de la consumatori casnici, institutii si 
industrii vor reflecta variatiile consumului de apa potabila. 

Urmatoarea sectiune prezinta estimarea debitelor si incarcarilor de apa uzata preconizate pentru 
toate UAT-urile din judetul Dolj. Evolutia numarului populatiei deservite este strans legata de repere 
de control care depind de procentul de conectare a consumatorilor la retea. In plus sunt prezentate 
debitele si incarcarile de ape uzate cat si descresterea infiltratiei. 
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Tabel 3-36 Colectarea apei uzate pe tipuri de consumatori si aglomerari (anul 2020) 

UAT 

Tip consumatori Colectare apa uzata 
Casnic Noncasnic Consum casnic Consum noncasnic Volum de apa colectat (mc/an) 

Populatie 
aglomerare 

Total 
agenti 
economici 

Total 
institutii 

Populatie 
conectat 

Grad de 
conectare 
(%) 

Ag. 
Economici 
conectati 

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
colect 

Infiltratii si 
aflux de 
apa 

Total 
influent in 
SE 

Craiova 252.780 3.045 569 217.391 86% 2.400 355 26.394.975 10.811.665 37.206.640 
Bailesti 16.355 211 34 6.542 40% 211 34 285.065 218.416 503.481 
Calafat 16.260 170 32 11.382 70% 156 28 614.113 173.740 787.853 
Bechet 3.430 33 7 412 12% 13 4 20.075 49.640 69.715 
Dabuleni 11.426 170 33 0 0% 0 0 0 0 0 
Filiasi 15.851 129 22 10.423 66% 108 22 397.182 14.250 411.432 
Segarcea 6.583 78 13 1.317 20% 68 13 84.295 25.289 109.584 
Afumati 2.470 24 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Almaj 1.851 16 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Amarastii de Jos 5.177 41 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Amarastii de Sus 1.597 23 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Apele Vii 1.981 16 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Argetoaia 4.110 15 4 986 24% 5 3 21.031 975 22.006 
Birca 3.460 50 12 1.802 52% 38 9 42.317 3.520 45.837 
Bistret 4.086 22 7 1.830 45% 15 3 40.190 2.790 42.980 
Botosesti Paia 759 30 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Brabova 1.454 70 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Bradesti 4.156 45 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Bralostita 3.455 57 14 0 0% 0 0 0 0 0 
Bratovoesti 3.107 1 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Breasta 3.664 19 8 48 1% 2 1 2.920 6.935 9.855 
Bucovat 3.952 93 3 1.098 28% 45 3 34.394 2.085 36.479 
Bulzesti 1.491 3 11 0 0% 0 0 0 0 0 
Calarasi 5.606 66 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Calopar 3.492 30 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Caraula 2.273 89 6 2.154 95% 67 4 39.761 3.090 42.851 
Carcea 3.211 74 3 2.183 68% 56 3 107.039 10.704 117.743 
Carna 1.278 65 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Carpen 2.228 94 5 1.849 83% 50 4 29.894 1.780 31.674 
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UAT 

Tip consumatori Colectare apa uzata 
Casnic Noncasnic Consum casnic Consum noncasnic Volum de apa colectat (mc/an) 

Populatie 
aglomerare 

Total 
agenti 
economici 

Total 
institutii 

Populatie 
conectat 

Grad de 
conectare 
(%) 

Ag. 
Economici 
conectati 

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
colect 

Infiltratii si 
aflux de 
apa 

Total 
influent in 
SE 

Castranova 3.183 31 7 1.690 53% 25 5 37.011 2.187 39.198 
Catane 1.718 46 2 0 0% 0 0 0 0 0 
Celaru 4.308 28 10 2.712 63% 19 7 59.393 3.240 62.633 
Cerat 3.964 37 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Cernatesti 1.809 71 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Cetate 5.035 54 11 1.724 34% 32 8 37.756 5.870 43.626 
Cioroiasi 1.496 12 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Ciupercenii Noi 4.947 109 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Cosoveni 3.036 53 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Cotofenii din Dos 2.192 20 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Cotofenii din 
Fata 1.786 15 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Daneti 5.869 48 11 0 0% 0 0 0 0 0 
Desa 4.446 46 10 0 0% 0 0 0 0 0 
Diosti 2.864 22 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Dobresti 2.291 1 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Dobrotesti 1.625 18 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Dragotesti 2.039 22 7 565 28% 9 3 28.427 3.870 32.297 
Dranic 2.568 23 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Farcas 1.830 49 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Galicea Mare 4.003 39 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Galiciuica 1.418 15 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Ghercesti 1.585 50 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Ghidici 2.259 20 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Ghindeni 1.816 18 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Gighera 2.937 18 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Gingiova 2.324 23 5 81 3% 3 1 2.672 395 3.067 
Giubega 1.910 20 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Giurgita 2.704 28 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Gogosu 678 27 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Goicea 2.589 23 5 1.697 66% 15 3 36.132 3.500 39.632 
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UAT 

Tip consumatori Colectare apa uzata 
Casnic Noncasnic Consum casnic Consum noncasnic Volum de apa colectat (mc/an) 

Populatie 
aglomerare 

Total 
agenti 
economici 

Total 
institutii 

Populatie 
conectat 

Grad de 
conectare 
(%) 

Ag. 
Economici 
conectati 

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
colect 

Infiltratii si 
aflux de 
apa 

Total 
influent in 
SE 

Goiesti 2.920 29 16 1.051 36% 25 15 51.624 3.200 54.824 
Grecesti 1.600 19 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Intorsura 1.414 18 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Isalnita 3.536 79 7 990 28% 34 7 40.880 10.950 51.830 
Izvoare 1.541 23 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Leu 4.525 20 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Lipovu 3.107 77 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Macesu de Jos 1.255 15 5 941 75% 10 4 17.746 3.950 21.696 
Macesu de Sus 1.264 11 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Maglavit 4.572 50 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Malu Mare 3.545 171 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Marsani 4.451 37 14 0 0% 0 0 0 0 0 
Melinesti 3.649 55 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Mischii 1.651 44 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Motatei 6.505 87 17 0 0% 0 0 0 0 0 
Murgasi 2.352 33 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Negoi 2.096 23 7 68 3% 1 1 3.223 200 3.423 
Orodel 2.562 20 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Ostroveni 4.748 38 13 0 0% 0 0 0 0 0 
Perisor 1.638 29 7 1.288 79% 18 5 60.908 3.187 64.095 
Pielesti 3.385 126 11 1.288 59% 54 11 69.902 52.410 122.312 
Piscu Vechi 2.344 40 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Plenita 4.395 61 7 1.934 44% 45 7 121.207 36.362 157.569 
Plesoi 1.308 16 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Podari 6.480 129 12 2.074 32% 45 8 61.614 3.460 80.098 
Poiana Mare 10.073 154 20 7.152 71% 20 18 0 0 0 
Predesti 1.787 28 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Radovan 1.343 28 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Rast 3.136 32 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Robanesti 2.246 37 6 0 0% 0 0 0 0 0 
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UAT 

Tip consumatori Colectare apa uzata 
Casnic Noncasnic Consum casnic Consum noncasnic Volum de apa colectat (mc/an) 

Populatie 
aglomerare 

Total 
agenti 
economici 

Total 
institutii 

Populatie 
conectat 

Grad de 
conectare 
(%) 

Ag. 
Economici 
conectati 

Institutii 
conectate 

Total 
consum 
colect 

Infiltratii si 
aflux de 
apa 

Total 
influent in 
SE 

Rojiste 2.271 20 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Sadova 7.481 82 15 0 0% 0 0 0 0 0 
Salcuta 2.175 20 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Scaesti 2.006 18 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Seaca de Camp 1.843 11 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Seaca de Padure 977 26 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Secu 1.069 46 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Silistea Crucii 1.509 24 3 0 0% 0 0 0 0 0 
Simnicu de Sus 4.340 119 13 0 0% 0 0 0 0 0 
Sopot 1.722 16 9 0 0% 0 0 0 0 0 
Talpas 1.184 14 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Teasc 3.051 74 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Trepezita 1.569 24 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Teslui 2.281 19 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Tuglui 2.658 26 6 0 0% 0 0 0 0 0 
Unirea 3.577 33 7 0 0% 0 0 0 0 0 
Urzicuta 2.934 23 5 0 0% 0 0 0 0 0 
Valea Stanciului 5.292 51 11 0 0% 0 0 0 0 0 
Vartop 1.555 15 4 0 0% 0 0 0 0 0 
Varvoru de Jos 2.772 53 8 879 32% 20 5 21.006 3.005 24.011 
Vela 1.822 30 8 0 0% 0 0 0 0 0 
Verbita 1.259 32 6 45 4% 10 3 1.085 405 1.490 
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Tabel 3-37 Prognoza colectare apa uzata 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Craiova 

Populatie totala 252.780 234.900 224.648 203.590 193.133 

Populatie racordata 217.391 234.900 224.648 203.590 193.133 

Grad de racordare (%) 86% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 9.358.235 11.726.337 11.659.560 11.659.560 13.339.210 

l/cap/zi 118 137 142 157 189 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 17.036.740 5.607.294 5.925.118 6.560.766 6.864.993 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 10.811.665 11.583.823 12.573.885 14.554.010 15.345.917 

% 29% 40% 42% 44% 43% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 13.043 14.094 13.479 12.215 11.588 

Volum de apa uzata colectat 37.206.640 28.917.454 30.158.563 32.774.336 35.550.120 

Bailesti 

Populatie totala 16.355 15.198 14.535 13.172 12.496 

Populatie racordata 6.542 15.198 14.535 13.172 12.496 

Grad de racordare (%) 40% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 122.458 439.369 441.650 446.213 458.965 

l/cap/zi 51 79 83 93 101 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 162.608 125.779 131.619 143.299 149.491 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 218.416 332.223 349.378 383.688 400.892 

% 43% 37% 38% 39% 40% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 393 912 872 790 750 

Volum de apa uzata colectat 503.481 897.371 922.647 973.200 1.009.348 

Calafat 

Populatie totala 16.260 15.110 14.450 13.096 12.423 

Populatie racordata 11.382 15.110 14.450 13.096 12.423 

Grad de racordare (%) 70% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 298.570 380.513 379.600 377.775 387.404 

l/cap/zi 72 69 72 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 315.543 327.734 342.881 373.176 389.277 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 173.740 418.801 462.236 549.106 581.481 

% 22% 37% 39% 42% 43% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 683 907 867 786 745 

Volum de apa uzata colectat 787.853 1.127.047 1.184.717 1.300.057 1.358.162 

Bechet 

Populatie totala 3.430 3.187 3.048 2.763 2.621 

Populatie racordata 412 3187 3048 2763 2621 

Grad de racordare (%) 12% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 7.665 95.904 96.360 97.273 100.036 

l/cap/zi 51 82 87 96 105 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 12.410 12.793 13.432 14.710 15.361 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 49.640 80.519 100.959 141.839 153.987 

% 71% 43% 48% 56% 57% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 25 191 183 166 157 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 69.715 189.216 210.751 253.821 269.384 

Calarasi - 
Dabuleni 

Populatie totala 17.032 15.828 15.136 13.718 13.013 

Populatie racordata 0 15.828 15.136 13.718 13.013 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 453.367 456.469 462.674 476.200 

l/cap/zi 0 78 83 92 100 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 18.378 19.199 20.842 21.731 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 209.839 268.786 386.681 421.124 

% 0% 31% 36% 44% 46% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 950 908 823 781 

Volum de apa uzata colectat 0 681.583 744.454 870.197 919.054 

Filiasi 

Populatie totala 15.851 14.730 14.087 12.767 12.111 

Populatie racordata 10.423 14.730 14.087 12.767 12.111 

Grad de racordare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 327.430 478.225 464.758 434.638 419.949 

l/cap/zi 86 89 90 93 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 69.752 73.032 76.283 83.227 86.933 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 14.250 17.882 22.822 37.175 47.445 

% 3% 3% 4% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 625 884 845 766 727 

Volum de apa uzata colectat 411.432 569.138 563.863 555.040 554.327 

Segarcea 

Populatie totala 6.583 6.118 5.851 5.302 5.030 

Populatie racordata 1.317 6.118 5.851 5.302 5.030 

Grad de racordare (%) 20% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 35.259 179.388 179.017 175.737 174.415 

l/cap/zi 73 80 84 91 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 49.037 51.342 53.628 58.510 61.115 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 25.289 89.444 119.592 160.721 186.320 

% 23% 28% 34% 41% 44% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 79 367 351 318 302 

Volum de apa uzata colectat 109.584 320.174 352.237 394.968 421.850 

Afumati 

Populatie totala 2.470 2.295 2.195 1.989 1.887 

Populatie racordata 0 2.295 2.195 1.989 1.887 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 54.882 55.253 55.075 55.100 

l/cap/zi 0 66 69 76 80 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 31.844 33.262 36.289 37.905 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 4.421 5.125 6.888 7.985 

% 0% 5% 5% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 138 132 119 113 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 91.147 93.640 98.252 100.990 

Almaj 

Populatie totala 1.851 1.721 1.645 1.491 1.415 

Populatie racordata 0 0 0 1.491 1.415 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 48.590 46.483 

l/cap/zi 0 0 0 89 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 16.682 17.425 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 5.224 6.355 

% 0% 0% 0% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 89 85 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 70.496 70.263 

Amarastii 
de Jos 

Populatie totala 5.177 4.811 4.601 4.170 3.956 

Populatie racordata 0 4.811 4.601 4.170 3.956 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 105.531 106.883 107.673 108.296 

l/cap/zi 0 60 64 71 75 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 1.700 1.776 1.938 2.024 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 4.360 5.305 7.853 9.554 

% 0% 4% 5% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 289 276 250 237 

Volum de apa uzata colectat 0 111.591 113.964 117.463 119.873 

Amarastii 
de Sus 

Populatie totala 1.597 1.484 1.420 1.286 1.220 

Populatie racordata 0 0 0 1.286 1.220 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 35.280 35.624 

l/cap/zi 0 0 0 75 80 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 1.422 1.486 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 1.670 1.936 

% 0% 0% 0% 4% 5% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 77 73 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 38.372 39.046 

Apele Vii 

Populatie totala 1.981 1.841 1.760 1.595 1.513 

Populatie racordata 0 1.841 1.760 1.595 1.513 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 42.377 43.103 43.757 44.180 

l/cap/zi 0 63 67 75 80 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.690 2.810 3.066 3.203 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.539 2.803 3.417 3.772 

% 0% 5% 6% 7% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 110 106 96 91 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 47.606 48.716 50.240 51.154 

Argetoaia 

Populatie totala 4.110 3.819 3.653 3.310 3.140 

Populatie racordata 986 917 877 3.310 3.140 

Grad de racordare (%) 24% 24% 24% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 19.794 21.108 21.478 90.806 91.688 

l/cap/zi 55 63 67 75 80 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 1.237 1.177 1.229 1.341 1.401 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 975 1.443 1.756 4.037 4.912 

% 4% 6% 7% 4% 5% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 59 55 53 199 188 

Volum de apa uzata colectat 22.006 23.728 24.463 96.184 98.001 

Birca 

Populatie totala 3.460 3.215 3.075 2.787 2.644 

Populatie racordata 1.802 3.215 3.075 2.787 2.644 

Grad de racordare (%) 52% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 40.792 81.477 82.089 81.942 82.030 

l/cap/zi 62 69 73 81 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 1.525 1.450 1.515 1.653 1.727 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.520 5.210 6.339 9.384 11.417 

% 8% 6% 7% 10% 12% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 108 193 185 167 159 

Volum de apa uzata colectat 45.837 88.138 89.944 92.979 95.173 

Bistret 

Populatie totala 4.086 3.797 3.631 3.291 3.122 

Populatie racordata 1.830 3.797 3.631 3.291 3.122 

Grad de racordare (%) 45% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 33.830 81.080 82.741 84.429 85.465 

l/cap/zi 51 59 62 70 75 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 6.360 6.132 6.405 6.988 7.299 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 2.790 4.545 5.800 9.448 12.058 

% 6% 5% 6% 9% 12% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 110 228 218 197 187 

Volum de apa uzata colectat 42.980 91.757 94.946 100.866 104.822 

Botosesti 
Paia 

Populatie totala 759 705 674 611 580 

Populatie racordata 0 0 0 611 580 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 15.573 15.878 

l/cap/zi 0 0 0 70 75 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 8.213 8.213 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.301 2.540 

% 0% 0% 0% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 37 35 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 26.086 26.630 

Brabova 

Populatie totala 1.454 1.351 1.292 1.171 1.111 

Populatie racordata 0 513 491 1.171 1.111 

Grad de racordare (%) 0% 38% 38% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 10.654 10.969 29.845 30.414 

l/cap/zi 0 57 61 70 75 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 15.513 15.513 15.513 15.513 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 1.630 1.889 2.539 2.943 

% 0% 6% 7% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 31 29 70 67 

Volum de apa uzata colectat 0 27.796 28.371 47.897 48.869 

Bradesti 

Populatie totala 4.156 3.862 3.693 3.347 3.175 

Populatie racordata 0 3.862 3.693 3.347 3.175 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 119.742 117.729 112.548 110.093 

l/cap/zi 0 85 87 92 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 17.362 18.135 19.785 20.666 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 8.425 9.766 13.125 15.216 

% 0% 6% 7% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 232 222 201 191 

Volum de apa uzata colectat 0 145.528 145.630 145.458 145.975 

Bralostita 

Populatie totala 3.455 3.211 3.071 2.783 2.640 

Populatie racordata 0 0 0 2.783 2.640 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 86.506 86.724 

l/cap/zi 0 0 0 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 2.543 2.657 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 5.845 6.776 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 167 158 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 94.895 96.157 

Bratovoiesti 

Populatie totala 3.107 2.888 2.762 2.503 2.374 

Populatie racordata 0 0 0 2.503 2.374 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 72.351 73.653 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 138 145 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 5.519 6.398 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 150 142 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

83 
 
 
 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 78.008 80.196 

Breasta 

Populatie totala 3.664 3.404 3.256 2.951 2.799 

Populatie racordata 48 3.404 3.256 2.951 2.799 

Grad de racordare (%) 1% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 1.460 88.184 88.549 89.279 91.793 

l/cap/zi 83 71 75 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 1.460 2.975 3.066 3.249 3.372 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 6.935 32.522 42.924 63.729 69.688 

% 70% 26% 32% 41% 42% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 3 204 195 177 168 

Volum de apa uzata colectat 9.855 123.680 134.539 156.257 164.853 

Bucovat 

Populatie totala 3.952 3.672 3.512 3.183 3.019 

Populatie racordata 2.091 1.322 1.264 3.183 3.019 

Grad de racordare (%) 53% 53% 53% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 59.531 59.750 59.679 111.920 110.194 

l/cap/zi 78 84 88 96 100 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 3.948 3.422 3.573 3.901 4.072 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 2.085 3.086 3.755 5.558 6.762 

% 3% 5% 6% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 125 117 111 191 181 

Volum de apa uzata colectat 65.564 66.258 67.007 121.379 121.028 

Bulzesti 

Populatie totala 1.491 1.386 1.325 1.201 1.139 

Populatie racordata 0 0 0 1.201 1.139 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 34.277 35.337 

l/cap/zi 0 0 0 78 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 1.099 1.148 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.391 2.909 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 72 68 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 37.768 39.395 

Calopar 

Populatie totala 3.492 3.245 3.103 2.812 2.668 

Populatie racordata 0 1.168 1.117 2.812 2.668 

Grad de racordare (%) 0% 36% 36% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 27.948 28.615 81.540 82.775 

l/cap/zi 0 66 70 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 8.248 8.615 9.400 9.818 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 3.682 4.480 6.631 8.068 

% 0% 9% 11% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 70 67 169 160 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 39.878 41.710 97.571 100.661 

Caraula 

Populatie totala 2.273 2.112 2.020 1.830 1.736 

Populatie racordata 2.154 2.112 2.020 1.830 1.736 

Grad de racordare (%) 95% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 38.948 47.006 49.176 52.191 53.859 

l/cap/zi 50 61 67 78 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 813 773 808 881 920 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.090 4.153 4.814 6.470 7.500 

% 7% 8% 9% 11% 12% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 129 127 121 110 104 

Volum de apa uzata colectat 42.851 51.932 54.798 59.542 62.280 

Carcea 

Populatie totala 3.211 2.984 2.854 2.587 2.454 

Populatie racordata 2.183 2.984 2.854 2.587 2.454 

Grad de racordare (%) 68% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 94.706 210.076 251.777 335.180 351.860 

l/cap/zi 119 193 242 355 393 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 12.333 56.849 110.230 216.993 244.656 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 10.704 18.907 23.652 33.142 35.968 

% 9% 7% 6% 6% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 131 179 171 155 147 

Volum de apa uzata colectat 117.743 285.832 385.659 585.314 632.484 

Carna 

Populatie totala 1.278 1.188 1.136 1.030 977 

Populatie racordata 0 0 0 1.030 977 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 31.464 32.094 

l/cap/zi 0 0 0 84 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 959 1.002 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.440 2.829 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 62 59 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 34.863 35.925 

Carpen 

Populatie totala 2.228 2.070 1.980 1.794 1.702 

Populatie racordata 1.849 2.070 1.980 1.794 1.702 

Grad de racordare (%) 83% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 29.649 43.202 46.111 50.454 52.805 

l/cap/zi 44 57 64 77 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 245 233 243 266 277 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 1.780 2.635 3.206 4.745 5.773 

% 6% 6% 6% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 111 124 119 108 102 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 31.674 46.070 49.560 55.465 58.855 

Castranova 

Populatie totala 3.183 2.958 2.829 2.564 2.432 

Populatie racordata 1.690 2.958 2.829 2.564 2.432 

Grad de racordare (%) 53% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 32.200 67.782 70.289 73.607 75.453 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 4.811 4.576 4.780 5.215 5.447 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 2.187 3.237 3.939 5.830 7.093 

% 6% 4% 5% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 101 177 170 154 146 

Volum de apa uzata colectat 39.198 75.596 79.008 84.652 87.993 

Catane 

Populatie totala 1.718 1.597 1.527 1.384 1.313 

Populatie racordata 0 0 0 1.384 1.313 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 39.732 40.736 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 2.790 2.914 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.118 3.615 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 83 79 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 45.640 47.265 

Celaru 

Populatie totala 4.308 4.003 3.829 3.470 3.291 

Populatie racordata 2.712 4.003 3.829 3.470 3.291 

Grad de racordare (%) 63% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 51.672 91.728 95.135 99.616 102.103 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 7.721 7.344 7.671 8.369 8.741 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.240 4.796 5.835 8.637 10.509 

% 5% 5% 5% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 163 240 230 208 197 

Volum de apa uzata colectat 62.633 103.868 108.641 116.622 121.353 

Cerat 

Populatie totala 3.964 3.683 3.523 3.192 3.028 

Populatie racordata 0 3.683 3.523 3.192 3.028 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 105.029 105.485 106.398 106.580 

l/cap/zi 0 78 82 91 96 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 6.369 6.643 7.191 7.493 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 40.460 51.319 73.037 79.429 

% 0% 27% 31% 39% 41% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 221 211 192 182 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 151.858 163.447 186.625 193.502 

Cernatesti 

Populatie totala 1.809 1.681 1.608 1.457 1.382 

Populatie racordata 0 0 0 1.457 1.382 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 41.827 42.877 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 5.582 5.831 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 4.249 5.169 

% 0% 0% 0% 8% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 87 83 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 51.658 53.876 

Cetate 

Populatie totala 5.035 4.679 4.475 4.055 3.847 

Populatie racordata 1.724 4.679 4.475 4.055 3.847 

Grad de racordare (%) 34% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 32.847 107.219 111.185 116.410 119.353 

l/cap/zi 52 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 4.908 4.668 4.876 5.320 5.557 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 5.870 7.889 9.145 12.290 14.248 

% 13% 7% 7% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 103 281 269 243 231 

Volum de apa uzata colectat 43.626 119.776 125.207 134.021 139.158 

Cioroiasi 

Populatie totala 1.496 1.390 1.330 1.205 1.143 

Populatie racordata 0 0 0 1.205 1.143 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 34.593 35.462 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 2.163 2.259 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.159 2.164 

% 0% 0% 0% 6% 5% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 72 69 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 38.915 39.885 

Ciupercenii 
Noi 

Populatie totala 4.947 4.597 4.396 3.984 3.779 

Populatie racordata 0 4.597 4.396 3.984 3.779 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 69.441 72.635 79.023 80.300 

l/cap/zi 0 41 45 54 58 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 83.950 83.950 83.950 86.173 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 38.745 46.136 60.919 65.566 

% 0% 20% 23% 27% 28% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 276 264 239 227 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 192.136 202.721 223.891 232.039 

Cosoveni 

Populatie totala 3.036 2.821 2.698 2.445 2.320 

Populatie racordata 0 2.821 2.698 2.445 2.320 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 76.306 76.706 76.266 76.212 

l/cap/zi 0 74 78 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 5.788 6.045 6.596 6.889 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 19.393 21.411 26.100 28.816 

% 0% 19% 21% 24% 26% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 169 162 147 139 

Volum de apa uzata colectat 0 101.487 104.162 108.962 111.918 

Cotofenii 
din Dos 

Populatie totala 2.192 2.037 1.948 1.765 1.675 

Populatie racordata 0 0 0 1.765 1.675 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 61.846 61.138 

l/cap/zi 0 0 0 96 100 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 54.667 61.134 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 9.479 10.989 

% 0% 0% 0% 8% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 106 101 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 125.992 133.261 

Cotofenii 
din Fata 

Populatie totala 1.786 1.660 1.587 1.438 1.364 

Populatie racordata 0 0 0 1.438 1.364 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 53.565 52.275 

l/cap/zi 0 0 0 102 105 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 14.510 15.156 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 9.114 10.565 

% 0% 0% 0% 12% 14% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 86 82 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 77.189 77.997 

Daneti 

Populatie totala 5.869 5.454 5.216 4.727 4.484 

Populatie racordata 0 3.927 3.756 4.727 4.484 

Grad de racordare (%) 0% 72% 72% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 90.697 93.838 135.946 139.116 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 79.644 83.190 90.763 94.804 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 14.371 16.660 22.390 25.956 

% 0% 8% 9% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 236 225 284 269 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 184.712 193.689 249.098 259.875 

Desa 

Populatie totala 4.446 4.131 3.951 3.581 3.397 

Populatie racordata 0 4.131 3.951 3.581 3.397 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 94.662 98.166 102.803 105.392 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 6.426 6.712 7.323 7.649 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 12.395 14.370 19.312 22.387 

% 0% 11% 12% 15% 17% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 248 237 215 204 

Volum de apa uzata colectat 0 113.483 119.247 129.437 135.428 

Diosti 

Populatie totala 2.864 2.662 2.546 2.307 2.189 

Populatie racordata 0 0 0 2.307 2.189 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 75.484 75.904 

l/cap/zi 0 0 0 90 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 18.706 19.538 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 5.480 6.353 

% 0% 0% 0% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 138 131 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 99.670 101.795 

Dobresti 

Populatie totala 2.291 2.129 2.036 1.845 1.751 

Populatie racordata 0 1.661 1.588 1.845 1.751 

Grad de racordare (%) 0% 78% 78% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 29.020 31.489 45.286 47.934 

l/cap/zi 0 48 54 67 75 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 358 374 408 426 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.706 3.137 4.215 4.887 

% 0% 8% 9% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 100 95 111 105 

Volum de apa uzata colectat 0 32.083 34.999 49.909 53.246 

Dobrotesti 

Populatie totala 1.625 1.510 1.445 1.309 1.242 

Populatie racordata 0 0 0 1.309 1.242 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 53.466 52.133 

l/cap/zi 0 0 0 112 115 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 2.576 2.691 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 4.110 4.765 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 79 75 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 60.152 59.589 

Dragotesti 

Populatie totala 2.039 1.895 1.812 1.642 1.558 

Populatie racordata 565 1.381 1.730 1.642 1.558 

Grad de racordare (%) 28% 73% 95% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 19.067 49.456 63.742 63.891 62.554 

l/cap/zi 92 98 101 107 110 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 9.360 8.902 9.299 10.145 10.597 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.870 6.304 8.045 13.105 16.726 

% 12% 10% 10% 15% 19% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 34 83 104 99 93 

Volum de apa uzata colectat 32.297 64.663 81.086 87.142 89.876 

Dranic 

Populatie totala 2.568 2.386 2.282 2.068 1.962 

Populatie racordata 0 1.506 1.552 2.068 1.962 

Grad de racordare (%) 0% 63% 68% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 38.703 41.853 61.013 60.871 

l/cap/zi 0 70 74 81 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 1.982 6.994 7.631 7.970 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 1.577 2.317 5.002 7.349 

% 0% 4% 5% 7% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 90 93 124 118 

Volum de apa uzata colectat 0 42.262 51.164 73.645 76.191 

Farcas 

Populatie totala 1.830 1.700 1.626 1.474 1.398 

Populatie racordata 0 0 0 1.474 1.398 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 42.391 43.373 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 4.918 5.137 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.666 4.250 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 88 84 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 50.976 52.760 

Galicea 
Mare 

Populatie totala 4.003 3.720 3.558 3.224 3.059 

Populatie racordata 0 3720 3558 3.224 3.059 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 85.795 88.804 0 92.691 94.905 

l/cap/zi 63 68 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 6.299 6.579 0 7.178 7.498 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 4.375 5.584 0 5.708 6.618 

% 5% 6% 0% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 223 213 193 184 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 96.469 100.967 105.577 109.021 

Galiciuica 

Populatie totala 1.418 1.318 1.260 1.142 1.084 

Populatie racordata 0 1.318 1.260 1.142 1.084 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 35.815 35.942 35.663 35.609 

l/cap/zi 0 74 78 86 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 1.391 1.453 1.586 1.656 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.377 2.755 3.703 4.293 

% 0% 6% 7% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 79 76 69 65 

Volum de apa uzata colectat 0 39.583 40.150 40.951 41.558 

Ghercesti-
Mischii - 
Pielesti 

Populatie totala 6.621 6.153 5.884 5.333 5.058 

Populatie racordata 1.987 6.153 5.884 5.333 5.058 

Grad de racordare (%) 30% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 59.471 280.649 334.121 441.066 462.455 

l/cap/zi 82 125 156 227 250 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 10.431 82.636 180.821 377.191 537.481 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 52.410 131.984 157.899 209.729 284.050 

% 43% 27% 23% 20% 22% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 119 369 353 320 303 

Volum de apa uzata colectat 122.312 495.269 672.841 1.027.986 1.283.986 

Ghindeni 

Populatie totala 1.816 1.687 1.614 1.462 1.387 

Populatie racordata 0 0 0 14.62 1.387 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 42.124 43.032 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 4.581 4.785 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.562 4.129 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 877 1248 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 50.267 51.946 

Gighera 

Populatie totala 2.937 2.729 2.610 2.365 2.244 

Populatie racordata 0 2.729 2.610 2.365 2.244 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 63.345 65.438 68.095 69.620 

l/cap/zi 0 64 69 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 3.322 3.470 3.786 3.955 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 4.895 5.675 7.626 8.841 

% 0% 7% 8% 10% 11% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 164 157 142 135 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 71.562 74.583 79.507 82.415 

Gangiova 

Populatie totala 2.324 2.160 2.066 1.872 1.776 

Populatie racordata 81 2.160 1.198 1.872 1.776 

Grad de racordare (%) 3% 100% 58% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 2.351 66.634 38.048 62.865 61.583 

l/cap/zi 80 85 87 92 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 321 305 319 348 363 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 395 2.446 6.086 11.329 14.459 

% 13% 4% 14% 15% 19% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 5 130 72 112 107 

Volum de apa uzata colectat 3.067 69.384 44.453 74.542 76.405 

Giubega 

Populatie totala 1.910 1.775 1.697 1.538 1.459 

Populatie racordata 0 0 0 1.538 1.459 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 66.793 63.904 

l/cap/zi 0 0 0 119 120 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 9.694 10.125 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 4.241 4.916 

% 0% 0% 0% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 92 88 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 80.727 78.945 

Giurgita 

Populatie totala 2.704 2.513 2.403 2.178 2.066 

Populatie racordata 0 2.513 2.403 2.178 2.066 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 138.686 130.277 113.839 105.573 

l/cap/zi 0 151 149 143 140 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.967 3.100 3.382 3.532 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 6.457 7.485 10.060 11.662 

% 0% 4% 5% 8% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 151 144 131 124 

Volum de apa uzata colectat 0 148.111 140.862 127.281 120.767 

Gogosu 

Populatie totala 678 630 603 546 518 

Populatie racordata 0 0 0 546 518 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 16.625 17.016 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 2.010 2.100 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 1.240 1.437 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 33 31 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 19.875 20.553 

Goicea 

Populatie totala 2.589 2.406 2.301 2.085 1.978 

Populatie racordata 1.697 2.406 2.301 2.085 1.978 

Grad de racordare (%) 66% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 28.694 51.638 54.624 58.990 61.367 

l/cap/zi 46 59 65 78 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 7.438 7.074 7.389 8.062 8.421 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.500 5.701 7.276 11.852 15.127 

% 9% 9% 11% 15% 18% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 102 144 138 125 119 

Volum de apa uzata colectat 39.632 64.414 69.289 78.905 84.915 

Goiesti 

Populatie totala 2.920 2.713 2.595 2.352 2.231 

Populatie racordata 1.051 1.736 1.661 2.352 2.231 

Grad de racordare (%) 36% 64% 64% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 41.624 71.102 69.155 101.107 97.718 

l/cap/zi 109 112 114 118 120 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 10.000 9.511 9.935 10.839 11.321 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.200 5.212 6.653 10.836 13.830 

% 6% 6% 8% 9% 11% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 63 104 100 141 134 

Volum de apa uzata colectat 54.824 85.826 85.742 122.783 122.869 

Grecesti 

Populatie totala 1.600 1.487 1.422 1.289 1.223 

Populatie racordata 0 1.487 1.422 1.289 1.223 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 35.294 36.219 37.306 37.944 

l/cap/zi 0 65 70 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 3.995 4.173 4.552 4.755 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.322 2.963 4.827 6.160 

% 0% 6% 7% 10% 13% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 89 85 77 73 

Volum de apa uzata colectat 0 41.610 43.355 46.685 48.859 

Intorsura 

Populatie totala 1.414 1.314 1.257 1.139 1.081 

Populatie racordata 0 0 0 1.139 1.081 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 32.757 33.538 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 3.801 3.970 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.948 3.762 

% 0% 0% 0% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 68 65 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 39.505 41.270 

Isalnita 

Populatie totala 3.536 3.286 3.142 2.848 2.702 

Populatie racordata 990 3.286 3.142 2.848 2.702 

Grad de racordare (%) 28% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 21.170 106.489 106.945 107.858 108.040 

l/cap/zi 59 89 93 104 110 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 8.760 32.321 33.872 36.975 38.591 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 10.950 25.660 27.667 31.682 33.345 

% 27% 16% 16% 18% 19% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 59 197 189 171 162 

Volum de apa uzata colectat 40.880 164.469 168.484 176.514 179.976 

Izvoare 

Populatie totala 1.541 1.432 1.370 1.241 1.177 

Populatie racordata 0 0 0 1.241 1.177 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 37.787 38.664 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 4.567 4.770 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.857 4.693 

% 0% 0% 0% 8% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 74 71 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 46.211 48.128 

Leu 

Populatie totala 4.525 4.205 4.021 3.644 3.457 

Populatie racordata 0 4.205 4.021 3.644 3.457 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 117.987 117.411 114.717 113.562 

l/cap/zi 0 77 80 86 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 5.707 5.961 6.503 6.793 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 7.099 7.991 10.739 12.450 

% 0% 5% 6% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 252 241 219 207 

Volum de apa uzata colectat 0 130.793 131.363 131.960 132.805 

Lipovu 

Populatie totala 3.107 2.888 2.762 2.503 2.374 

Populatie racordata 0 2.688 2.569 2.503 2.374 

Grad de racordare (%) 0% 93% 93% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 65.359 67.722 76.133 77.986 

l/cap/zi 0 67 72 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 7.714 8058 8791 9182 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 4.799 5.402 7.260 8.417 

% 0% 6% 7% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 161 154 150 142 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 77.873 81.182 92.184 95.585 

Macesu de 
Jos 

Populatie totala 1.255 1.166 1.115 1.011 959 

Populatie racordata 941 875 836 1.011 959 

Grad de racordare (%) 75% 75% 75% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 15.746 19.191 20.508 30.058 31.503 

l/cap/zi 46 60 67 81 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 2.000 1.902 1.987 2.168 2.264 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.950 5.308 6.154 8.270 9.588 

% 18% 20% 21% 20% 22% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 56 53 50 61 58 

Volum de apa uzata colectat 21.696 26.401 28.649 40.496 43.355 

Macesu de 
Sus 

Populatie totala 1.264 1.175 1.124 1.018 966 

Populatie racordata 0 1.175 1.124 1.018 966 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 44.221 42.975 40.141 38.785 

l/cap/zi 0 103 105 108 110 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.853 2.980 3.252 3.396 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.589 3.001 4.033 4.676 

% 0% 5% 6% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 71 67 61 58 

Volum de apa uzata colectat 0 49.663 48.956 47.426 46.857 

Maglavit 

Populatie totala 4.572 4.249 4.064 3.683 3.494 

Populatie racordata 0 4.249 4.064 3.683 3.494 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 153.683 154.322 155.600 155.855 

l/cap/zi 0 99 104 116 122 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 6.369 6.643 7.191 7.493 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 83.549 104.171 145.416 157.734 

% 0% 34% 39% 47% 49% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 255 244 221 210 

Volum de apa uzata colectat 0 243.601 265.136 308.206 321.082 

Malu Mare 

Populatie totala 3.545 3.295 3.151 2.855 2.709 

Populatie racordata 0 3.295 3.151 2.855 2.709 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 93.349 93.805 94.718 94.900 

l/cap/zi 0 78 82 91 96 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 6.369 6.643 7.191 7.493 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 21.006 28.032 42.085 46.084 

% 0% 17% 22% 29% 31% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 198 189 171 163 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 120.724 128.480 143.993 148.477 

Marsani 

Populatie totala 4.451 4.136 3.955 3.584 3.400 

Populatie racordata 0 4.136 3.955 3.584 3.400 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 96.616 99.606 103.344 105.485 

l/cap/zi 0 64 69 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 4.172 4.358 4.754 4.966 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 10.362 11.440 13.946 15.397 

% 0% 9% 10% 11% 12% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 248 237 215 204 

Volum de apa uzata colectat 0 111.149 115.404 122.044 125.848 

Melinesti 

Populatie totala 3.649 3.390 3.243 2.939 2.788 

Populatie racordata 0 1.119 1.070 2.939 2.788 

Grad de racordare (%) 0% 33% 33% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 25.837 26.737 84.524 86.498 

l/cap/zi 0 63 68 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 4.177 8.986 9.804 10.241 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.173 2.774 4.519 5.767 

% 0% 7% 7% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 67 64 176 167 

Volum de apa uzata colectat 0 32.187 38.497 98.847 102.505 

Motatei 

Populatie totala 6.505 6.045 5.781 5.239 4.970 

Populatie racordata 0 0 4.509 5.239 4.970 

Grad de racordare (%) 0% 0% 78% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 102.847 141.019 143.986 

l/cap/zi 0 0 62 74 79 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 6.774 7.390 7.719 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 6.928 11.286 14.404 

% 0% 0% 6% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 271 314 298 

Volum de apa uzata colectat 0 0 116.548 159.694 166.109 

Murgasi 

Populatie totala 2.352 2.186 2.091 1.895 1.797 

Populatie racordata 0 1.049 1.004 1.895 1.797 

Grad de racordare (%) 0% 48% 48% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 27.280 27.746 58.545 59.031 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.853 2.980 3.252 3.396 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 2.269 2.630 3.535 4.098 

% 0% 7% 8% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 63 60 114 108 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 32.402 33.356 65.331 66.525 

Negoi 

Populatie totala 2.096 1.948 1.863 1.688 1.602 

Populatie racordata 68 1.948 1.863 1.688 1.602 

Grad de racordare (%) 3% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 1.936 58.898 57.973 55.510 54.380 

l/cap/zi 78 83 85 90 93 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 1.287 1.224 1.279 1.395 1.458 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 200 2.091 2.424 3.257 3.776 

% 6% 3% 4% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 4 117 112 101 96 

Volum de apa uzata colectat 3.423 62.213 61.676 60.163 59.614 

Orodel 

Populatie totala 2.562 2.380 2.276 2.063 1.957 

Populatie racordata 0 547 523 2.063 1.957 

Grad de racordare (%) 0% 23% 23% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 15.212 14.945 62.110 60.716 

l/cap/zi 0 76 78 82 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 866 905 987 1031 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 1.387 1.608 3.405 3.948 

% 0% 8% 9% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 33 31 124 117 

Volum de apa uzata colectat 0 17.466 17.458 66.503 65.695 

Ostroveni 

Populatie totala 4.748 4.412 4.219 3.824 3.628 

Populatie racordata 0 4.412 4.219 3.824 3.628 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 142.934 150.599 165.929 168.995 

l/cap/zi 0 89 98 119 128 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 6.369 6.643 7.191 7.493 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 72.526 92.418 132.203 143.871 

% 0% 33% 37% 43% 45% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 265 253 229 218 

Volum de apa uzata colectat 0 221.829 249.660 305.323 320.360 

Perisor 

Populatie totala 1.638 1.522 1.455 1.319 1.251 

Populatie racordata 1.288 1.522 1.455 1.319 1.251 

Grad de racordare (%) 79% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 54.208 64.897 62.442 57.335 54.794 

l/cap/zi 115 117 118 119 120 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 6.700 6.372 6.656 7.262 7.585 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.187 4.718 5.740 8.496 10.337 

% 5% 6% 8% 12% 14% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 77 91 87 79 75 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 64.095 75.987 74.838 73.093 72.716 

Piscu Vechi 
- Ghidici 

Populatie totala 4.603 4.277 4.090 3.707 3.517 

Populatie racordata 0 4.277 4.090 3.707 3.517 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 108.697 109.792 111.982 112.420 

l/cap/zi 0 70 74 83 88 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 5.366 5.183 4.818 4.871 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 31.627 39.931 56.539 61.445 

% 0% 22% 26% 33% 34% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 257 245 222 211 

Volum de apa uzata colectat 0 145.690 154.906 173.339 178.736 

Plenita 

Populatie totala 4.395 4.084 3.906 3.540 3.358 

Populatie racordata 1.934 4.084 3.906 3.540 3.358 

Grad de racordare (%) 44% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 113.326 125.801 124.986 119.196 116.439 

l/cap/zi 161 84 88 92 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 7.881 7.496 7.829 8.542 8.922 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 36.362 49.775 54.955 66.990 73.962 

% 23% 27% 29% 34% 37% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 116 245 234 212 201 

Volum de apa uzata colectat 157.569 183.071 187.770 194.728 199.323 

Plesoi 

Populatie totala 1.308 1.216 1.163 1.054 1.000 

Populatie racordata 0 0 0 1.054 1.000 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 32.563 32.850 

l/cap/zi 0 0 0 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 3.205 3.347 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.179 2.526 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 63 60 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 37.947 38.723 

Podari 

Populatie totala 6.480 6.022 5.759 5.219 4.951 

Populatie racordata 2.074 2.710 4.550 5.219 4.951 

Grad de racordare (%) 32% 45% 79% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 49.084 72.802 129.508 165.240 166.255 

l/cap/zi 65 74 78 87 92 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 12.530 11.917 12.448 13.581 14.186 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.460 5.122 6.231 9.224 11.222 

% 5% 6% 4% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 124 163 273 313 297 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 65.074 89.841 148.187 188.045 191.663 

Poiana 
Mare 

Populatie totala 10.073 9.361 8.952 8.113 7.696 

Populatie racordata 7.152 9.361 8.952 8.113 7.696 

Grad de racordare (%) 71% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 160.849 257.453 260.099 265.392 266.450 

l/cap/zi 62 75 80 90 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 5.293 8.778 8.778 8.778 8.778 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 72.946 134.430 134.430 134.430 134.430 

% 31% 34% 34% 34% 48% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 429 562 537 487 462 

Volum de apa uzata colectat 239.088 402.778 410.716 426.594 529.840 

Predesti 

Populatie totala 1.787 1.660 1.588 1.439 1.365 

Populatie racordata 0 0 0 1.439 1.365 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 38.929 42.349 

l/cap/zi 0 0 0 74 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 1.431 1.494 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.362 2.738 

% 0% 0% 0% 6% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 86 82 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 42.721 46.581 

Radovan 

Populatie totala 1.343 1.248 1.194 1.082 1.026 

Populatie racordata 0 1.023 979 1.082 1.026 

Grad de racordare (%) 0% 82% 82% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 26.604 27.055 33.428 33.704 

l/cap/zi 0 71 76 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 3.319 3.466 3.782 3.950 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 1.912 1.917 1.927 1.932 

% 0% 6% 6% 5% 5% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 61 59 65 62 

Volum de apa uzata colectat 0 31.835 32.439 39.137 39.586 

Rast 

Populatie totala 3.136 2.914 2.787 2.525 2.396 

Populatie racordata 0 2.914 2.787 2.525 2.396 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 83.074 83.439 84.169 84.315 

l/cap/zi 0 78 82 91 96 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 1.515 1.606 1.789 1.873 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 32.923 40.953 57.013 61.820 

% 0% 28% 33% 40% 42% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 175 167 152 144 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 117.512 125.998 142.971 148.008 

Robanesti 

Populatie totala 2.246 2.087 1.996 1.809 1.716 

Populatie racordata 0 0 0 1.809 1.716 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 61.431 59.502 

l/cap/zi 0 0 0 93 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 7.587 7.925 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 4.723 5.746 

% 0% 0% 0% 6% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 109 103 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 73.741 73.173 

Rojiste 

Populatie totala 2.271 2.110 2.018 1.829 1.735 

Populatie racordata 0 0 0 1.829 1.735 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 56.506 56.995 

l/cap/zi 0 0 0 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 6.392 6.677 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.944 2.949 

% 0% 0% 0% 4% 4% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 110 104 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 65.842 66.620 

Sadova 

Populatie totala 7.481 6.952 6.648 6.025 5.716 

Populatie racordata 0 6.952 6.648 6.025 5.716 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 324.547 311.568 284.568 271.224 

l/cap/zi 0 128 128 129 130 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 18.869 19.710 21.504 22.461 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 12.503 12.751 12.752 12.505 

% 0% 4% 4% 4% 4% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 417 399 362 343 

Volum de apa uzata colectat 0 355.919 344.028 318.823 306.190 

Salcuta 

Populatie totala 2.175 2.021 1.933 1.752 1.662 

Populatie racordata 0 0 0 1.752 1.662 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 53.346 54.597 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 6.445 6.732 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.655 4.447 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 105 100 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 63.447 65.776 

Scaesti 

Populatie totala 2.006 1.864 1.783 1.616 1.533 

Populatie racordata 0 0 0 1.616 1.533 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 45.773 47.561 

l/cap/zi 0 0 0 78 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 3.002 3.136 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.295 4.009 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 97 92 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 52.069 54.706 

Seaca de 
Camp 

Populatie totala 1.843 1.713 1.638 1.484 1.408 

Populatie racordata 0 857 819 1.484 1.408 

Grad de racordare (%) 0% 50% 50% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 16.960 18.399 41.277 43.683 

l/cap/zi 0 54 62 76 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 773 808 881 920 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 1.351 1.643 2.433 2.960 

% 0% 7% 8% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 51 49 89 84 

Volum de apa uzata colectat 0 19.084 20.850 44.591 47.563 

Seaca de 
Padura 

Populatie totala 977 908 869 787 747 

Populatie racordata 0 0 0 787 747 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 22.693 23.176 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 812 848 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 1.865 2.268 

% 0% 0% 0% 7% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 47 45 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 25.369 26.292 

Secu 

Populatie totala 1.069 994 950 861 817 

Populatie racordata 0 0 0 861 817 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 26.987 26.838 

l/cap/zi 0 0 0 86 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 1.669 1.744 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.257 2.617 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 52 49 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 30.914 31.199 

Silistea 
Crucii  

Populatie totala 1.509 1.402 1.341 1.215 1.153 

Populatie racordata 0 0 0 1.215 1.153 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 36.995 37.876 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 4.471 4.670 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 2.775 3.377 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 73 69 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 44.241 45.923 

Simnicu de 
Sus 

Populatie totala 4.340 4.033 3.857 3.495 3.316 

Populatie racordata 0 4.033 3.857 3.495 3.316 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 128.261 135.196 149.066 151.840 

l/cap/zi 0 87 96 117 125 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 5.585 5.767 6.132 6.369 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 47.979 59.203 81.651 88.421 

% 0% 26% 30% 34% 36% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 242 231 210 199 

Volum de apa uzata colectat 0 181.825 200.166 236.849 246.630 

Sopot 

Populatie totala 1.722 1.600 1.530 1.387 1.316 

Populatie racordata 0 0 0 1.387 1.316 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 42.232 43.231 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 5.104 5.332 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.195 3.888 

% 0% 0% 0% 6% 7% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 83 79 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 50.532 52.450 

Talpas 

Populatie totala 1.184 1.100 1.052 953 904 

Populatie racordata 0 0 0 953 904 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 27.480 28.047 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 52 55 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 1.463 1.780 

% 0% 0% 0% 5% 6% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 57 54 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 28.995 29.882 

Teasc 

Populatie totala 3.051 2.835 2.712 2.457 2.331 

Populatie racordata 0 0 0 2.457 2.331 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 90.903 89.336 

l/cap/zi 0 0 0 101 105 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 5.716 5.970 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 8.563 9.927 

% 0% 0% 0% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 147 140 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 105.182 105.233 

Terpezita 

Populatie totala 1.569 1.458 1.395 1.264 1.199 

Populatie racordata 0 0 0 1.264 1.199 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 38.487 39.387 

l/cap/zi 0 0 0 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 4.651 4.858 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.116 3.791 

% 0% 0% 0% 7% 8% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 76 72 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 46.254 48.036 

Teslui 

Populatie totala 2.281 2.120 2.027 1.837 1.743 

Populatie racordata 0 297 284 1.837 1.743 

Grad de racordare (%) 0% 14% 14% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 8.736 8.709 60.936 60.439 

l/cap/zi 0 81 84 91 95 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.502 2.613 2.851 2.978 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 990 1.148 1.542 1.788 

% 0% 8% 9% 2% 3% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 18 17 110 105 

Volum de apa uzata colectat 0 12.228 12.470 65.330 65.205 

Tuglui 

Populatie totala 2.658 2.470 2.362 2.141 2.031 

Populatie racordata 0 2.223 2.126 2.141 2.031 

Grad de racordare (%) 0% 90% 90% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 51.599 53.303 61.645 63.012 

l/cap/zi 0 64 69 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 2.619 2.735 2.984 3.117 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 3.658 4.451 6.588 8.016 

% 0% 6% 7% 9% 11% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 133 128 128 122 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 57.877 60.489 71.218 74.145 

Unirea 

Populatie totala 3.577 3.324 3.179 2.881 2.733 

Populatie racordata 0 3.24 3.179 2.881 2.733 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 80.942 82.463 83.889 84.791 

l/cap/zi 0 67 71 80 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 7.008 7.320 7.986 8.342 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 4.913 5.806 8.594 10.456 

% 0% 5% 6% 9% 10% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 199 191 173 164 

Volum de apa uzata colectat 0 92.863 95.588 100.469 103.589 

Urzicuta 

Populatie totala 2.934 2.726 2.607 2.363 2.242 

Populatie racordata 0 2.208 2.112 2.363 2.242 

Grad de racordare (%) 0% 81% 81% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 110.080 105.920 119.909 114.566 

l/cap/zi 0 137 137 139 140 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 15.693 15.305 14.557 14.393 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 9.558 11.628 17.213 20.942 

% 0% 7% 9% 11% 14% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 132 127 142 135 

Volum de apa uzata colectat 0 135.331 132.853 151.678 149.901 

Valea 
Stanciului 

Populatie totala 5.292 4.918 4.703 4.262 4.043 

Populatie racordata 0 4.918 4.703 4.262 4.043 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 114.884 120.613 129.772 132.813 

l/cap/zi 0 64 70 83 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 13.786 14.371 15.679 16.378 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 6.849 8.014 11.862 14.432 

% 0% 5% 6% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 295 282 256 243 

Volum de apa uzata colectat 0 135.520 142.998 157.314 163.622 

Vartop 

Populatie totala 1.555 1.445 1.382 1.252 1.188 

Populatie racordata 0 0 0 1.252 1.188 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 36.101 36.858 

l/cap/zi 0 0 0 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 1.720 1.700 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 3.274 3.983 

% 0% 0% 0% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 75 71 
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Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 41.095 42.541 

Varvoru de 
Jos 

Populatie totala 2.772 2.576 2.463 2.232 2.118 

Populatie racordata 879 879 879 879 879 

Grad de racordare (%) 32% 89% 89% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 17.133 20.403 22.038 25.309 27.271 

l/cap/zi 53 64 69 79 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 3.874 3.684 3.593 3.417 3.379 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 3.005 4.448 5.412 8.011 9.746 

% 13% 16% 17% 22% 24% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 53 53 53 53 53 

Volum de apa uzata colectat 24.011 28.535 31.043 36.737 40.396 

Vela 

Populatie totala 1.822 1.694 1.620 1.468 1.392 

Populatie racordata 0 0 0 1.468 1.392 

Grad de racordare (%) 0% 0% 0% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 0 0 0 45.353 45.727 

l/cap/zi 0 0 0 85 90 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 0 0 0 5.129 5.357 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 0 0 0 4.110 4.765 

% 0% 0% 0% 8% 9% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 0 0 0 88 84 

Volum de apa uzata colectat 0 0 0 54.592 55.849 

Verbita 

Populatie totala 1.259 1.170 1.119 1.014 962 

Populatie racordata 45 498 694 1.014 962 

Grad de racordare (%) 4% 43% 62% 100% 100% 

Apa uzata casnica 
(mc/an) 936 12.003 17.871 29.454 29.846 

l/cap/zi 57 66 71 80 85 

Apa uzata noncasnic (mc/an) 149 142 138 131 130 

Infiltratii si aflux de 
apa 

(mc/an) 405 4.841 7.639 10.266 11.901 

% 27% 29% 30% 26% 28% 

Cantitate poluant (kg CBO5/zi) 3 30 42 61 58 

Volum de apa uzata colectat 1.490 16.985 25.647 39.851 41.877 
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Tabel 3-38 Proiectii ale volumului de apa uzata colectat si incarcari cu poluant 

Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Craiova 
Volum apa uzata mc/an 37.206.640 28.917.454 30.158.563 32.774.336 35.550.120 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

13.043 14.094 13.479 12.215 11.588 

Bailesti 
Volum apa uzata mc/an 503.481 897.371 922.647 973.200 1.009.348 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 393 912 872 790 750 

Calafat 
Volum apa uzata mc/an 787.853 1.127.047 1.184.717 1.300.057 1.358.162 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 683 907 867 786 745 

Bechet 
Volum apa uzata mc/an 69.715 189.216 210.751 253.821 269.384 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

25 191 183 166 157 

Calarasi - 
Dabuleni 

Volum apa uzata mc/an 0 681.583 744.454 870.197 919.054 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 950 908 823 781 

Filiasi 
Volum apa uzata mc/an 411.432 569.138 563.863 555.040 554.327 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

625 884 845 766 727 

Segarcea 
Volum apa uzata mc/an 109.584 320.174 352.237 394.968 421.850 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

79 367 351 318 302 

Afumati 
Volum apa uzata mc/an 0 91.147 93.640 98.252 100.990 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 138 132 119 113 

Almaj 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 70.496 70.263 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 89 85 

Amarastii de 
Jos 

Volum apa uzata mc/an 0 111.591 113.964 117.463 119.873 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 289 276 250 237 

Amarastii de 
Sus 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 38.372 39.046 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 77 73 

Apele Vii 
Volum apa uzata mc/an 0 47.606 48.716 50.240 51.154 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 110 106 96 91 

Argetoaia 
Volum apa uzata mc/an 22.006 23.728 24.463 96.184 98.001 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 59 55 53 199 188 

Birca 
Volum apa uzata mc/an 45.837 88.138 89.944 92.979 95.173 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

108 193 185 167 159 

Bistret 
Volum apa uzata mc/an 42.980 91.757 94.946 100.866 104.822 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

110 228 218 197 187 

Botosesti 
Paia 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 26.086 26.630 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 37 35 

Brabova 
Volum apa uzata mc/an 0 27.796 28.371 47.897 48.869 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 31 29 70 67 

Bradesti Volum apa uzata mc/an 0 145.528 145.630 145.458 145.975 
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Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 232 222 201 191 

Bralostita 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 94.895 96.157 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 167 158 

Bratovoiesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 78.008 80.196 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 150 142 

Breasta 
Volum apa uzata mc/an 9.855 123.680 134.539 156.257 164.853 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

3 204 195 177 168 

Bucovat 
Volum apa uzata mc/an 36.479 66.258 47.928 121.379 121.028 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 66 117 76 191 181 

Bulzesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 37.768 39.395 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 72 68 

Calopar 
Volum apa uzata mc/an 0 39.878 41.710 97.571 100.661 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 70 67 169 160 

Caraula 
Volum apa uzata mc/an 42.851 51.932 54.798 59.542 62.280 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 129 127 121 110 104 

Carcea 
Volum apa uzata mc/an 117.743 285.832 385.659 585.314 632.484 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

131 179 171 155 147 

Carna 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 34.863 35.925 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 62 59 

Carpen 
Volum apa uzata mc/an 31.674 46.070 49.560 55.465 58.855 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 111 124 119 108 102 

Castranova 
Volum apa uzata mc/an 39.198 75.596 79.008 84.652 87.993 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

101 177 170 154 146 

Catane 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 45.640 47.265 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 83 79 

Celaru 
Volum apa uzata mc/an 62.633 103.868 108.641 116.622 121.353 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

163 240 230 208 197 

Cerat 
Volum apa uzata mc/an 0 151.858 163.447 186.625 193.502 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 221 211 192 182 

Cernatesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 51.658 53.876 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 87 83 

Cetate 
Volum apa uzata mc/an 43.626 119.776 125.207 134.021 139.158 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

103 281 269 243 231 

Cioroiasi 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 38.915 39.885 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 72 69 

Volum apa uzata mc/an 0 192.136 202.721 223.891 232.039 
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Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Ciupercenii 
Noi 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 276 264 239 227 

Cosoveni 
Volum apa uzata mc/an 0 101.487 104.162 108.962 111.918 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 169 162 147 139 

Cotofenii din 
Dos 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 125.992 133.261 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 106 101 

Cotofenii din 
Fata 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 77.189 77.997 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 86 82 

Daneti 
Volum apa uzata mc/an 0 184.712 193.689 249.098 259.875 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 236 225 284 269 

Desa 
Volum apa uzata mc/an 0 113.483 119.247 129.437 135.428 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 248 237 215 204 

Diosti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 99.670 101.795 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 138 131 

Dobresti 
Volum apa uzata mc/an 0 32.083 34.999 49.909 53.246 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 100 95 111 105 

Dobrotesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 60.152 59.589 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 79 75 

Dragotesti 
Volum apa uzata mc/an 32.297 64.663 81.086 87.142 89.876 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 34 83 104 99 93 

Dranic 
Volum apa uzata mc/an 0 42.262 51.164 73.645 76.191 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 90 93 124 118 

Farcas 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 50.976 52.760 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 88 84 

Galicea Mare 
Volum apa uzata mc/an 0 96.469 0 105.577 109.021 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 223 0 193 184 

Galiciuica 
Volum apa uzata mc/an 0 39.583 40.150 40.951 41.558 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 79 76 69 65 

Ghercesti - 
Mischii - 
Pielesti 

Volum apa uzata mc/an 0 495.269 672.841 1.027.986 1.283.986 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 369 353 320 303 

Ghindeni 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 50.267 51.946 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 877 1.248 

Gighera 
Volum apa uzata mc/an 0 71.562 74.583 79.507 82.415 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 164 157 142 135 

Gingiova 
Volum apa uzata mc/an 3.067 69.384 44.453 74.542 76.405 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 5 130 72 112 107 

Giubega Volum apa uzata mc/an 0 0 0 80.727 78.945 
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Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 92 88 

Giurgita 
Volum apa uzata mc/an 0 148.111 140.862 127.281 120.767 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 151 144 131 124 

Gogosu 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 19.875 20.553 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 33 31 

Goicea 
Volum apa uzata mc/an 39.632 64.414 69.289 78.905 84.915 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

102 144 138 125 119 

Goiesti 
Volum apa uzata mc/an 54.824 85.826 85.742 122.783 122.869 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 63 104 100 141 134 

Grecesti 
Volum apa uzata mc/an 0 41.610 42.423 46.215 48.626 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 89 85 77 73 

Intorsura 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 39.505 41.270 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 68 65 

Isalnita 
Volum apa uzata mc/an 40.880 164.469 168.484 176.514 179.976 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 59 197 189 171 162 

Izvoare 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 46.211 48.128 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 74 71 

Leu 
Volum apa uzata mc/an 0 130.793 131.363 131.960 132.805 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 252 241 219 207 

Lipovu 
Volum apa uzata mc/an 0 77.873 81.182 92.184 95.585 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 161 154 150 142 

Macesu de 
Jos 

Volum apa uzata mc/an 21.696 26.401 28.649 40.496 43.355 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

56 53 50 61 58 

Macesu de 
Sus 

Volum apa uzata mc/an 0 49.663 48.956 47.426 46.857 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 71 67 61 58 

Maglavit 
Volum apa uzata mc/an 0 243.601 265.136 308.206 321.082 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 255 244 221 210 

Malu Mare 
Volum apa uzata mc/an 0 120.724 128.480 143.993 148.477 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 198 189 171 163 

Marsani 
Volum apa uzata mc/an 0 107.412 115.404 122.044 125.848 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 248 237 215 204 

Melinesti 
Volum apa uzata mc/an 0 32.187 38.497 98.847 102.505 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 67 64 176 167 

Motatei 
Volum apa uzata mc/an 0 110.414 116.548 159.694 166.109 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 283 271 314 298 

Murgasi Volum apa uzata mc/an 0 32.402 33.356 65.331 66.525 
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Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 63 60 114 108 

Negoi 
Volum apa uzata mc/an 3.423 62.213 61.676 60.163 59.614 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 4 117 112 101 96 

Orodel 
Volum apa uzata mc/an 0 17.466 15.458 63.633 65.437 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 33 31 124 117 

Ostroveni 
Volum apa uzata mc/an 0 221.829 249.660 305.323 320.360 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 265 253 229 218 

Perisor 
Volum apa uzata mc/an 64.095 75.987 74.838 73.093 72.716 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 77 91 87 79 75 

Piscu Vechi - 
Ghidici 

Volum apa uzata mc/an 0 145.690 154.906 173.339 178.736 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 257 245 222 211 

Plenita 
Volum apa uzata mc/an 157.569 183.071 187.770 194.728 199.323 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

116 245 234 212 201 

Plesoi 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 37.947 38.723 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 63 60 

Podari 
Volum apa uzata mc/an 65.074 89.841 148.187 188.045 191.663 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

124 163 273 313 297 

Poiana Mare 
Volum apa uzata mc/an 239.088 239.088 239.088 239.088 239.088 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 429 562 537 487 462 

Predesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 42.721 46.581 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 86 82 

Radovan 
Volum apa uzata mc/an 0 31.835 32.439 39.137 39.586 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 61 59 65 62 

Rast 
Volum apa uzata mc/an 0 117.512 125.998 142.971 148.008 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 175 167 152 144 

Robanesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 73.741 73.173 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 109 103 

Rojiste 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 65.842 66.620 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 110 104 

Sadova 
Volum apa uzata mc/an 0 355.919 344.028 318.823 306.190 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 417 399 362 343 

Salcuta 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 63.447 65.776 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 105 100 

Scaesti 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 52.069 54.706 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 97 92 

Volum apa uzata mc/an 0 19.084 20.850 44.591 47.563 
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Volumul de apa uzata colectat si incarcarile cu poluant 

Aglomerare/UAT 2020 2030 2035 2045 2050 

Seaca de 
Camp 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 51 49 89 84 

Seaca de 
Padure 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 25.369 26.292 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 47 45 

Secu 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 30.914 31.199 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 52 49 

Silistea 
Crucii 

Volum apa uzata mc/an 0 0 0 44.241 45.923 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 73 69 

Simnicu de 
Sus 

Volum apa uzata mc/an 0 181.825 200.166 236.849 246.630 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 242 231 210 199 

Sopot 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 50.532 52.450 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 83 79 

Talpas 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 28.995 29.882 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 57 54 

Teasc 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 105.182 105.233 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 0 0 147 140 

Terpezita 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 46.254 48.036 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 76 72 

Teslui 
Volum apa uzata mc/an 0 12.228 12.470 65.330 65.205 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 18 17 110 105 

Tuglui 
Volum apa uzata mc/an 0 57.877 60.489 71.218 74.145 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 133 128 128 122 

Unirea 
Volum apa uzata mc/an 0 92.863 95.588 100.469 103.589 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 199 191 173 164 

Urzicuta 
Volum apa uzata mc/an 0 135.331 132.853 151.678 149.901 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 0 132 127 142 135 

Valea 
Stanciului 

Volum apa uzata mc/an 0 135.520 142.998 157.314 163.622 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 295 282 256 243 

Vartop 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 41.095 42.541 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 75 71 

Varvoru de 
Jos 

Volum apa uzata mc/an 24.011 28.535 31.043 36.737 40.396 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 53 53 53 53 53 

Vela 
Volum apa uzata mc/an 0 0 0 54.592 55.849 

Cantitate poluant CBO5 
(kg/zi) 

0 0 0 88 84 

Verbita 
Volum apa uzata mc/an 1.490 16.985 25.647 39.851 41.877 

Cantitate poluant 
CBO5 
(kg/zi) 3 30 42 61 58 
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3.6 CONCLUZII 

Principalele date privind necesarul de apă, debitele şi încărcările apei uzate şi proiecţiile socio-
economice pentru orizontul de planificare 2050, evidenţiate în Capitolul 3, au fost admise ca date de 
bază pentru viitoarele etape ale Master Planului.  

Pentru dezvoltarea viitoare a unei ZONE DE ALIMENTARE cu apa in judetul Dolj s-a pornit de la 
urmatoarele premise:  

 Dezvoltarea demografica din urmatorii 30 de ani se va incadra in parametrii prognozei 
prezentate;  

 Consumul de apa pe cap de locuitor va creste;  
 Se vor reduce pierderile fizice si administrative;  
 Toti consumatorii bransati vor fi contorizati in urmatorii 30 de ani.  

Dezvoltarea generala a intregii zone cuprinse in Master Plan se va axa pe atingerea standardului 
european si configurarea sectorului de alimentare cu apa pentru ca ZONA DE ALIMENTARE sa fie 
similara corespondentilor din aceasta categorie Europa de Vest. Standardadul de viata al populatiei 
se va modifica si se va adapta cerintelor; pretul apei va fi influentat in mare masura de standardul 
de constientizare in privinta mediului inconjurator.  

Ca baza de calcul pentru proiectii s-au utilizat debite si incarcari estimative pentru anul 2020. 
Sarcinile de apa uzata raman insa neschimbate intrucat depind de obiceiuri de uzanta domestica a 
apei si de alte activitati.  

Pentru calculul Locuitorilor Echivalenti s-a utilizat o valoare prezumptia de 60 g CBO5/zi/cap de 
locuitor.  

In privinta apelor uzate non-domestice, se pleaca de la premiza respectarii valorii standard NTPA de 
300 mg CBO5/l. 

Din moment ce zonele rurale sunt acoperite doar în mica măsură de rețele de canalizare, noile rețele 
de canalizare, dacă sunt montate corect, vor determina o scădere dramatică a infiltrațiilor și vor 
avea un impact serios asupra eficienței noilor facilități de tratare a apelor uzate. 
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4. OBIECTIVE NATIONALE SI JUDETENE 

4.1 REZUMAT  

Aderarea la Uniunea Europeana a adus Romaniei atat drepturi cat si obligatii. Toate aceste drepturi si 
obligatii deriva din tratatele si legislatia adoptate de Uniunea Europeana de la infiintarea ei si pana in 
prezent, tot acquis-ul comunitar pe care Romania trebuie sa il respecte ca orice alt stat membru al 
Uniunii Europene. Pentru prezentul Master Plan o importanta deosebita o are Capitolul 22 al aquis-ului 
comunitar, Capitol ce vizeaza protectia mediului. 

In cadrul acestei sectiuni a Master Planului sunt analizate obiectivele de realizat, atat la nivel national 
cat si judetean, in vederea respectarii cerintelor Directivelor europene relevante pentru sectorul apei 
potabile si apei uzate. 

Sinteza cerintelor Directivelor, a factorilor de decizie si a responsabilitatilor in implementarea 
Directivelor - asa cum reies din Planurile de Implementare elaborate de Guvernul Romaniei - sunt 
reliefate in debutul capitolului. Derogarile obtinute prin Tratatul de Aderare la termenele de conformare 
- partiala si totala - cu cerintele Directivelor sunt prezentate in continuare si reprezinta in fapt tinte 
nationale ale Romaniei de atins in domeniul apei prin realizarea infrastructurii necesare pentru apa 
potabila si apa uzata. 

In continuare, sunt analizate planurile si strategiile nationale, respectiv judetene a caror implementare 
concura la atingerea tintelor prezentate anterior. 

In partea de final a acestui capitol sunt identificate asezarile umane din judetul Dolj ce cad sub incidenta 
cerintelor directivelor europene si termenele de conformare aferente. In baza clarificarilor aduse prin 
Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” la definitia 
Directivei privind aglomerarile pentru sectorul apei uzate, au fost identificate pentru judetul Dolj 45 de 
aglomerari umane care inlocuiesc lista din Anexa 3 la Planul de Implementare al Directivei europene. 
In domeniul alimentarii cu apa potabila, se impune ca toate localitatile cu mai mult de 50 locuitori sa 
aiba acces la apa potabila de calitate corespunzatoare, conform cerintelor Directivei europene privind 
calitatea apei destinata consumului uman. 

Stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul Dolj se 
bazeaza pe tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel national 
reprezinta nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Dolj. 

 

4.2 OBIECTIVE NATIONALE IN SECTORUL DE APA SI APA UZATA 

În calitate de țară membră a Uniunii Europene, Romania este obligată să își îmbunătățească calitatea 
factorilor de mediu și să îndeplinească cerințele Acquis-ului european.  

Strategiile naționale, planurile naționale, regionale și locale rezultă din obligațiile asumate de România 
în calitate de stat membru al Uniunii Europene de a se conforma obiectivelor convenite la nivel 
comunitar, în special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 
(actualizată în 2006), Strategia Europa 2020, Tratate și Convenții internaționale în domenii specifice.  

Documentele strategice elaborate sunt actualizate pentru a asigura o viziune coerentă asupra politicii 
de dezvoltare durabilă a României și asupra modului în care aceasta poate fi reflectată în practică. 

În cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României s-a angajat să se conformeze 
legislației UE privind protecția mediului. Directivele europene cheie în sectorul apei potabile și apei uzate 
orășenești, care fundamentează elaborarea prezentului Master Plan sunt:  

- 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor 
urbane uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificată prin: 
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- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

- 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificată prin:  

-  32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1). 

În pregătirea aderării la UE, în octombrie 2004, Guvernul României a prezentat Planuri de Implementare 
pentru cele două Directive în care au fost analizate cerințele principale ale directivelor, responsabilii 
pentru îndeplinirea lor, propuneri pentru termenele de realizare și resursele necesare estimate. 

4.2.1 CERINȚE DE CONFORMARE ÎN SECTORUL ALIMENTĂRII CU APĂ 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

Cerințele principale ale directivei: 

1. Obligația de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman și valori pentru 
parametrii relevanți (Articolele 2-5).  

2. Obligația de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), în care apa trebuie să fie corespunzătoare 
valorilor stabilite conform Articolului 5.  

3. Obligația de a asigura monitorizarea reglementată, pe întreaga țară, a calității apei destinate 
consumului uman (Articol 7) și informarea adecvată și actualizată a consumatorilor (Articolul 13), 
inclusiv publicarea regulată a rapoartelor și prezentarea lor către Comisie.  

4. Obligația de a asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili 
calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei 
a cărei calitate constituie un pericol potențial pentru sănătate, acordarea de posibile derogări în condițiile 
prevăzute de directiva și informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 și 13). 

5. Obligația de a asigura că substanțele sau materialele folosite la tratarea sau distribuția apei destinate 
consumului uman nu vor diminua protecția sănătății publice (Articol 10). 

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei 

Ministerul Sănătății9: 

• Supraveghează sanitar (autorizare sanitară și autorizare temporară pe perioada derogării, inspecție 
sanitară) și controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producător și/sau distribuitor; 

• Controlează calitatea apei folosite în industria alimentară de către producător, calitatea apei 
îmbuteliate; 

• Avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa; 

• Asigură monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia Europeană. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:  

• Asigură protecția apei de profunzime și a apei de suprafață, a resurselor de apă și monitorizarea apei 
la sursă.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:  

• Asigură centralizarea planurilor de conformare pentru apă folosită în industria alimentară, din surse 
proprii. 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administrației: 

• Centralizează planurile de conformare; 
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• Monitorizează și controlează implementarea acestora. 

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății:  

• Stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea 
parametrilor indicatori de radioactivitate.  

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice:  

• Emite licența de operare în care este inclusă cerința pentru întocmirea planului de conformare. 

Autoritățile publice locale, producătorii și distribuitorii:  

• Asigură conformarea la prevederile Directivei; 

• Iau măsuri pentru asigurarea monitorizării calității apei potabile; 

• Iau măsuri de remediere și aplicare a restricțiilor de utilizare, solicitarea derogărilor; 

• Asigură datele pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile. Înregistrează și 
păstrează datele privind calitatea apei potabile; 

• Asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile; 

Tabel 4-1  – Parametri necesar a fi conformați funcție de mărimea localității 

• Întocmesc împreună cu autoritatea de sănătate publică județeană Raportul județean privind calitatea 
apei potabile. 

Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 

Conform Tratatului de aderare au fost stabilite următoarele termene limită pentru implementare în 
vederea îndeplinirii parametrilor calitativi stipulaţi în Directiva CE 98/83/CE. Conform POS Mediu, 70 % 
din populaţie trebuia conectată, până în 2015, la serviciile de bază în sistem integrat la nivel regional.  

Următorul tabel prezintă termenele limită pentru conformare prevăzute în Tratatul de aderare şi în POS 
Mediu.  

Tabel 4-2  – Termene limită pentru conformare – alimentarea cu apă 

Notă: oxidabilitate (5 mg/l) 

POS - Mediu Parametrii Valoare ţintă Dată conformare 

la valoarea ţintă 

Apă potabilă Populaţia conectată la servicii de 
apă în sistem regional 

>70% 2015 

Aquis 
communautaires 
cap. 22 

Mărime localitate (S) Parametri Dată 
conformare la 
Directive 

Apă potabilă 10.000 loc. > S Oxidabilitate 31.12.2010 
100.000 loc. > S > 
10.000 

 Oxidabilitate, turbiditate 

S > 100.000 loc. Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, pesticide, fier și 
mangan 

10.000 loc. > S Amoniu, nitrați, turbiditate, 
aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu și pesticide 

31.12.2015 

100.000 loc. > S > 
10.000 

Amoniu, nitrați, turbiditate, 
aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu, pesticide, mangan 
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În data de 1 februarie 2018, a fost propusă de către Comisia Europeană, o nouă Directivă privind 
îmbunătățirea calității apei potabile, care va facilita accesul la aceasta, permițând totodată o mai bună 
informare a cetățenilor. Propunerea legislativă are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii 
esențiale de calitate, inclusiv în ce privește alimentarea cu apă, constituind astfel răspunsul la prima 
inițiativă cetățenească europeană încununată de succes „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de 
semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la o apă potabilă sigură pentru toți europenii. 

Noile norme aveau in vedere: 

- îmbunătățirea calității și siguranței apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente la lista de criterii 
pentru determinarea siguranței apei, în concordanță cu cele mai recente cunoștințe științifice și 
recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății; 

- îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și, în special, pentru grupurile vulnerabile 
și marginalizate, De exemplu prin instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente care să permită 
acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau 
și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice sa ofere acces la apa potabilă; 

- acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile și 
aprovizionarea cu apa potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de robinet; 

- o mai bună gestionare a apei potabile de către statele membre, ce va permite evitarea pierderilor 
inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice. 

4.2.2 CERINȚE DE CONFORMARE ÎN SECTORUL APELOR UZATE 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești 

Cerințele principale ale Directivei: 

1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul României (art. 5(1)).  

2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apei 
uzate orășenești (art. 3).  

3. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 
mult de 2.000 l.e., sunt subiectul unei epurări secundare sau echivalente înainte de descărcare (art. 4).  

4. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 
mult de 10.000 l.e., situate în zonele sensibile, sunt supuse unei epurări mai stringente înainte de 
descărcare, iar apa descărcată satisface standardele de emisii relevante pentru azot și fosfor (Anexa I, 
tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4).  

5. Asigurarea că apele uzate orășenești colectate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e. și descărcate 
în cursuri de apă curgătoare, și cele provenite din aglomerări cu mai puțin de 10,000 l.e. care descarcă 
în apele costiere, sunt epurate corespunzător înainte de descărcare (art. 7).  

6. Asigurarea că, atunci când apele din jurisdicția unui Stat Membru sunt afectate de evacuări de ape 
uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifică celuilalt stat și Comisiei faptele relevante. (art. 9). 

7. Asigurarea că stațiile de epurare a apelor uzate orășenești sunt proiectate, construite, exploatate și 
întreținute pentru a asigura performanțe suficiente în condiții climatice normale (art. 10).  

8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile 
de epurare orășenești (art. 11), descărcările din stațiile de epurare a apei uzate orășenești (art. 12) și 
depozitarea nămolului rezultat din stațiile epurare a apei uzate orășenești, sunt supuse unor 
reglementări prealabile și/sau unor autorizări specifice de către autoritatea competentă.  
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9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în stațiile de epurare a apei uzate 
orășenești, respectă condițiile de descărcare stabilite în reglementările prealabile și/sau autorizările 
specifice emise de către autoritatea competentă (art. 13).  

10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor receptoare relevante și a 
monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din epurarea apei uzate orășenești (art. 
14 și 15). 

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei:  

MMAP (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor):  

• Stabilește standardele și obiectivele de calitate a apelor; 

• Stabilirea zonelor sensibile; 

• Reglementarea condițiilor de descărcare; 

• Stabilirea sistemului de monitoring al descărcărilor. 

MAI (Ministerul Afacerilor Interne):  

• Elaborarea unui program de acțiune pentru reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor de 
colectare în aglomerările peste 2.000 l.e.  

MTCT (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicatiilor):  

• Promovarea standardelor și reglementărilor tehnice privind construcția și exploatarea sistemelor de 
colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești. 

Garda Națională de Mediu:  

• Inspecția și controlul evacuărilor. 

Administrația Națională “Apele Romane” (Direcțiile de apă): 

• Asigurarea avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de la 
industria agro-alimentară asimilată, conform normativelor NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002; 

• Monitoringul apelor de suprafață, a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate orășenești 
sau industriale. 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare si Utilitati Publice 
(ANSRC):  

• Licențierea operatorilor stațiilor de epurare a apelor uzate Administrația publică locală; 

• Realizarea sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate. 

Regiile locale de apă și Canalizare (fie deținute de municipalități sau regii de stat):  

• Exploatarea și întreținerea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești; 

• Automonitoringul și raportarea către Direcțiile Apelor din cadrul Administrației Naționale Apele 
Române; 

• Conformarea cu condițiile de evacuare; 

• Gestionarea și îndepărtarea nămolului. 

Sursa: Plan de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești. 

Referitor la colectarea și epurarea apelor uzate, se preconizează realizarea măsurilor de ordin tehnic, şi 
anume de construcţie/reabilitare şi retehnologizare a infrastructurii aferente - reţele de canalizare, staţii 
de epurare, instalaţii de tratare a nămolului, astfel încât să se poată atinge ţintele şi angajamentele 
asumate de România în acest sector.  
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Soluţionarea majorităţii problemelor existente în sectorul de apă uzată se regăseşte în implementarea 
Planurilor de măsuri la un nivel de calitate conform Directivelor Apei şi Apelor Uzate.  

Motivaţiile adoptării acestor măsuri se regăsesc în condiţiile impuse pentru finanţarea investiţiilor de 
care România are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile care implică importante alocări de fonduri în 
serviciile de alimentare cu apă şi cele de canalizare, astfel încât până în 2015 un număr de 263 de 
aglomerări urbane cu un număr echivalent-locuitor (l.e.) mai mare de 10.000 şi până  în 2018 un număr 
2.346 aglomerări urbane cu l.e. cuprins între 2.000 şi 10.000, să se conformeze cu standardele de mediu 
ale UE.  

4.2.3 PROGRAME OPERAȚIONALE  

Având în vedere obiectivele relevante în domeniul apei, angajamentul privind îmbunătăţirea accesului 
la infrastructura de apă prin furnizarea de servicii de apă şi canalizare - conform practicilor şi politicilor 
UE - în oraşe şi municipii trebuie să fie finalizată până în 2015, iar în cazul comunităţilor rurale până în 
2020 cel mai târziu. 

Obiectivele Axei Prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul 
POS Mediu se referă la:  

 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;  

 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane;  

 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;  

 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor 
uzate;  

 crearea de structuri eficiente de management al apei. 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este documentul strategic pentru perioada de 
programare 2014-2020, care acoperă domeniile transport, mediu și energie regenerabilă, obiectivul 
acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție 
de nevoile naționale, regionale şi locale. 

POIM 2014-2020 are un impact pozitiv prin continuarea implementării directivelor europene privind 
calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate având în vedere necesitatea asigurării 
furnizării de apă potabilă sigură și sanogenă în mediul rural unde locuieşte circa 50% din populaţia 
României. 

În mediul urban se continua modernizarea şi extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, 
canalizare şi epurare ape uzate în scopul conformării cu legislaţia europeană.  

Un obiectiv esențial al acestor proiecte regionale este de a promova o mai mare eficiență și calitate în 
oferirea de servicii publice locale, prin investiții și promovarea de operațiuni independente, bine 
coordonate și sustenabile din punct de vedere financiar. 

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 3.2 se ridică la 
2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezintă finanţare din FC, iar 427.026.790 Euro 
cofinanţare naţională (370.089.885 euro buget de stat și 56.936.905 buget local/alte surse publice).  

Prin POIM sunt vizate în principal două tipuri de acţiuni: 

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 

•  Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate 
(cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi 
epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

9 

acordându-se prioritate aglomerărilor cu implementarea şi eficientizarea 
managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 

•  Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de 
creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

•  Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă 
în localităţile urbane şi rurale. 

2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor 
deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase şi a calităţii apei 
potabile. 

Selectarea opţiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la bază listele de investiţii prioritare 
aprobate la nivel judeţean în baza Master Plan-urilor actualizate, prin care sunt evaluate atât gradul 
actual de conformare, cât şi investiţiile necesare pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat. 

 

 

4.3 INTERCOLERĂRI CU STRATEGII NAȚIONALE, REGIONALE ȘI ALTE 
STRATEGII RELEVANTE 

Tratatul de Aderare  

Tratatul de Aderare semnat între România și UE la 25 aprilie 2005 conține termenele finale pentru 
conformarea cu Directivele și prevede ca, prin derogare de la dispozițiile articolelor 3, 4 și 5 alineatul 
(2) din Directiva 91/271/CEE, cerințele privind sistemele de colectare și epurare a apelor urbane uzate 
nu se aplică în întregime pe teritoriul României până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu 
următoarele obiective intermediare:  

- La 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din directive trebuie realizată în aglomerările 
urbane cu populație echivalentă mai mare de 10.000; 

- La 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din directive 
trebuie realizată în aglomerările urbane cu populație echivalentă mai mare de 10.000. 

România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 3 
în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:  

- 61% la 31 decembrie 2010;  

- 69% la 31 decembrie 2013;  

- 80% la 31 decembrie 2015.  

România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la articolele 4 
și 5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:  

- 51% la 31 decembrie 2010;  

- 61% la 31 decembrie 2013;  

- 77% la 31 decembrie 2015.  

Prin HG 352/2005, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect 
presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să fie 
prevăzute cu stații de epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treapta terțiară (eliminarea azotului 
și fosforului). 
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În Tratatul de Aderare este prevăzut de asemenea ca, prin derogare de la dispozițiile articolelor 5 
alineatul (2) și 8, precum și ale anexei I părțile B și C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru 
următorii parametri nu se aplică în întregime pe teritoriul României în condițiile stabilite mai jos:  

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
și pesticide în aglomerările urbane cu mai puțin de 10.000 locuitori;  

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide și 
mangan în aglomerările cuprinzând între 10.000 și 100.000 locuitori; 

- până la 31 decembrie 2020, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
și pesticide în aglomerările urbane între 2.000 și 10.000 locuitori. 

 

POS Mediu 2007 - 2013 

Programul Operațional Structural de Mediu contribuie la implementarea Obiectivelor tematice “Protecția 
mediului și eficiența utilizării resurselor”. Din perspectiva internațională, POS Mediu are la bază Strategia 
Europeană de Dezvoltare Durabilă și al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu.  

Strategia globală a POS Mediu, în acord cu Politica de Coeziune și cu CNSR, vizează reducerea 
disparităților existente între România și UE în ceea ce privește standardele și serviciile de mediu.  

Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a 
standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:  

1) Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea 
structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.  

2) Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea 
managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe 
până în 2015. 

3) Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 
sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015. 

4) Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului 
ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000. 

5) Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-menționate, s-au identificat următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”  

Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea 
siturilor contaminate istoric”  

Axa prioritară 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență 
energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”  

Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”  

Axa prioritară 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc”  

Axa prioritară 6 “Asistența Tehnică”  
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În cadrul Axei Prioritare 6 „Asistența tehnică”, obiectivele urmărite sunt:  

- Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile; 

- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările rurale;  

- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă; 

- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor 
uzate; 

- Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei. 

Aceasta axă prioritară abordează accesul redus al comunităților la infrastructura de apă și apă uzată 
(80%), calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa facilităților de canalizare și epurare a apelor 
uzate în anumite zone. De asemenea, se adresează problemei privind eficiența scăzută a serviciilor 
publice de apă cauzate în principal de numărul mare de operatori mici, mulți dintre aceștia desfășurând 
diferite alte activități (transport public, încălzire urbană, electricitate locală etc.) și din cauza slabelor 
investiții pe termen lung, managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung și 
a planurilor de afaceri etc.  

Populația țării se poate grupa din punctul de vedere al distribuției de apă potabilă și canalizare în trei 
mari categorii:  

- populația care beneficiază de ambele servicii – 35%;  

- populația care beneficiază numai de alimentare cu apă, dar nu și de canalizare 52%;  

- populația care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de canalizare - 13%.  

Ținând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce privește infrastructura și 
serviciile publice), aspect reflectat și în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în perioade 
de tranziție relativ scurte, POS Mediu prevede că la finanțare se va acorda prioritate proiectelor mari de 
infrastructura, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/județean și care:  

- vor aduce o contribuție importantă în conformarea cu directivele de apă și apă uzată;  

- vor avea un impact considerabil în ceea ce privește dezvoltarea regională prin adresarea unor nevoi 
de dezvoltare urgente ale comunităților mari, pe baza unei strategii pe termen lung și prin îmbunătățirea 
capacității instituționale locale în elaborarea și implementarea politicilor din sectorul de apă.  

Pe termen mediu, se intenționează ca procesul de regionalizare și înființarea operatorilor regionali să 
asigure o absorbție de succes a granturilor la nivel local prin creșterea capacității acestor operatori în 
ceea ce privește managementul proiectelor cu finanțare internațională și să asigure, de asemenea, faptul 
că noile facilități construite din fonduri UE sunt operate în mod adecvat.  

Autoritățile Locale (Consiliile Județene și Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operațiunilor cuprinse în acesta axa prioritară.  

Activitățile indicative ce urmează a fi finanțate prin Axa Prioritară 6 a POS Mediu sunt:  

- Construcția/modernizarea surselor de apă captate în vederea potabilizării;  

- Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; 

- Extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare; 

- Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;  

- Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  

- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.  

- Asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitație), management și 
publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), îmbunătățirea guvernării instituționale. 
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Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 a fost de aproximativ 5,3 miliarde 
Euro, pentru Axa prioritară 1 fiind alocat 3.149.423.956 Euro, din care 2.776.532.160 Euro 
reprezintă finanţare din FC, iar 372.891.796 Euro cofinanţare naţională. 

 

Planul Național Strategic (PNS) pentru Dezvoltare Rurală al României aferent perioadei 2007-
2013 a fost elaborat pornind de la analiza situației actuale a zonelor rurale în conformitate cu Liniile 
Directoare Strategice ale Comunității privind dezvoltarea rurală. 

Acest document definește următoarele obiective generale pentru perioada 2014 -2020:  

- Creșterea competitivității sectoarelor agro-alimentare și forestier;  

- Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural;  

- Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale;  

- Demararea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală (LEADER).  

Măsurile vizate prin Axa III vor crea condiții favorabile pentru încurajarea micilor întreprinzători, pentru 
dezvoltarea infrastructurii din mediul rural și pentru dezvoltarea competențelor actorilor locali în vederea 
stimulării organizării teritoriului.  

Conform “Îndrumarului pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală - Măsura 3.2.2”, 
fondurile nerambursabile vor fi folosite pentru:  

- crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază;  

- înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă sau apă uzată – captare, stații de tratare, 
alimentare, canalizare, stații de epurare – pentru localitățile rurale având sub 10.000 locuitori;  

- protejarea patrimoniului cultural și natural de interes local.  

În același document se menționează că investițiile pentru infrastructura de apă/apă uzată pentru 
localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu pe baza Master 
Planurilor regionale nu sunt eligibile. 

 

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului  

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia și om, este necesară o planificare 
strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanență un raport stabil între habitatul natural și 
populația umană. Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în 
cadrul Conferinței Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfășurată în 1993 la Lucerna, Elveția și a 
fost concretizată prin convenția cunoscută sub numele „Programul de Acțiune pentru Mediu pentru 
Europa Centrală și de Est”, document cadru care constituie “o bază pentru acțiunea guvernelor și 
administrațiilor locale, a Comisiei Comunităților Europene și a organizațiilor internaționale, instituțiilor 
financiare și a investitorilor privați în regiune”.  

Astfel, Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) este un instrument de 
implementare a politicilor din domeniul mediului, prin promovarea, susținerea și urmărirea realizării 
celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării și respectării 
normelor interne și a directivelor Uniunii Europene. PNAPM cuprinde o prezentare generală a 
principalelor caracteristici ale mediului, o prezentare a stării de calitate a factorilor care îl compun și o 
selecție de proiecte prioritare, care urmează a fi implementate.  

Prin urmare, Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului este o concretizare a politicii guvernului 
în domeniul protecției mediului, în strânsă corelare cu obiectivele dezvoltării durabile, la realizarea căreia 
participă ministerele, instituțiile subordonate ale statului, agenții economici, organizațiile 
nonguvernamentale, populația, partidele politice și orice alte grupări ce reprezintă societatea civilă. Rolul 
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de coordonare a PNAPM ii revine unui Comitet Interministerial. Acesta este compus din reprezentanți ai 
ministerelor care dezvoltă activități cu impact semnificativ asupra mediului: industria, transporturile, 
lucrările publice, agricultura etc.  

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului se actualizează periodic, în concordanță cu 
obiectivele strategice, măsurile prioritare și acțiunile la nivel național rezultate din analiză privind 
evoluția și tendințele care se manifestă în domeniul protecției mediului. În anul 2014 se desfășoară 
reactualizarea Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului, care cuprinde următoarele:  

- reactualizarea Secretariatului Tehnic și a Grupului de lucru;  

- identificarea propunerilor de proiecte;  

- elaborarea de criterii de selecție și de prioritizare, analiza și selectarea proiectelor;  

- prioritizarea proiectelor selectate;  

- identificarea potențialelor surse de finanțare, precum și realizarea unei interfețe cu programe 
specializate;  

- elaborarea și punerea în practica a unui sistem informatizat de monitorizare a implementării 
PNAPM;  

- aprobarea PNAPM de către Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului 
protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;  

- identificarea potențialelor surse de finanțare.  

În domeniul apei, PNAPM a avut în vedere următoarele obiective:  

 Asigurarea alimentării continue cu apă a folosințelor și, în special, a populației:  

- realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosință complexă în 
zonele deficitare de apă;  

- realizarea de rețele de distribuție separate de alimentare cu apă pentru populație și pentru 
industrie;  

- economisirea apei și reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei.  

 Îmbunătățirea calității resurselor de apă:  

- retehnologizarea proceselor de producție prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;  

- realizarea de noi stații de epurare și modernizarea celor existente;  

- implementarea unor mijloace de prevenire, limitare și diminuare a efectelor poluării 
accidentale. 

 Reconstrucția ecologică a râurilor:  

- îmbunătățirea calității habitatelor și conservarea biodiversității acvatice;  

- asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă în scopul protecției ecosistemelor 
acvatice;  

- asigurarea continuității debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migrației speciilor 
piscicole.  

 Reducerea riscului producerii inundațiilor:  

- realizarea de acumulări cu folosințe complexe prevăzute cu volum de protecție contra 
inundațiilor;  

- realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;  

- interzicerea amplasării construcțiilor în zonele inundabile. 
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Strategia și Politica Națională în Domeniul Gospodăririi Apelor 

Strategia și Politica Națională în domeniul gospodăririi apelor a fost elaborată de către Ministerul Mediului 
și Schimbărilor Climatice, iar aplicarea acesteia se realizează de către Administrația Națională Apele 
Române și Administrațiile Bazinale aflate sub coordonarea ANAR. 

Scopul acestei Strategii este: “realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea 
protecției cantitative și calitative a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum 
și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu 
directivele europene în domeniu”. 

Strategia și Politica Națională în Domeniul Gospodăririi Apelor are printre obiectivele specifice: 
„Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și a apelor subterane prin implementarea planului de 
management al bazinelor hidrografice, ca parte componentă a bazinului hidrografic al Dunării, în 
conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene”. 

Țintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: 

 construcția sau reabilitarea surselor de apă în vederea potabilizării și a stațiilor de tratare a apei 
potabile în 300 localități (față de 60 în 2006); 

 extinderea sau reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile astfel ca proporția populației 
conectate la serviciile de apă să ajungă la 70% (față de 52% în 2006);  

 extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerările de peste 2.000 locuitori echivalenți la 
69,1% din locuitorii echivalenți racordați în 2013, 80,2% în 2015 și 100% în 2018 (față de 48,7% 
în 2005); 

 construirea de stații de epurare a apelor uzate și reabilitarea celor existente în localitățile cu peste 
2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6% în 2013, 76,7% în 2015 și 100% în 2018 (față 
de 34,9% în 2005); 

 creșterea volumului de apă uzată epurată corespunzător la 60% în 2015 (față de 35% în 2006). 

 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) și Planul Național de Gestionare a 
Deșeurilor (PNGD)  

SNGD a fost revizuită și se află pe site-ul MMSC pentru dezbatere publică, iar PNGD este în curs de 
revizuire. Până la revizuirea ambelor documente și aprobare sunt valabile cele existente. 

Documentul, aprobat prin HG 870/2013, stabilește un set de 8 obiective strategice, care reprezintă 
totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naţionale. Detalierea obiectivelor strategice se va 
face în cadrul Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) (obiective specifice fluxurilor de 
deşeuri, ţinte şi program de monitorizare). 

Cele două documente, SNGD și PNGD, prevăd pentru nămolurile provenite de la stațiile de epurare 
următoarele obiective: 

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei – prin abordarea integrată a 
aspectelor de mediu în gestionarea deşeurilor; 

2. Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deşeurilor – prin: 

 Identificarea domeniilor de intervenţie;  

 Atragerea surselor de finanţare a activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul 
deşeurilor. 

3. Încurajarea investiţiilor verzi – prin dezvoltarea mecanismelor de  sprijinire a proiectelor de 
investiţii verzi; 
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4. Creşterea eficienţei utilizării resurselor – prin:  

 Promovarea ecoinovării;  

 Aplicarea responsabilităţii extinse a producătorilor. 

5. Gestionarea durabilă a deşeurilor – prin:  

 Aplicarea ierarhiei deşeurilor în funcţie de ordinea priorităţilor (încurajarea acţiunilor în 
materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor prin pregătire pentru 
reutilizare, reciclare, valorificare energetică, şi ca ultimă opţiune - eliminare); 

 Abordarea analizei ciclului de viaţă; 

 Diversificarea utilizării instrumentelor economice; 

 Întărirea prin reglementări a sistemului de supraveghere şi control; 

 Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor. 

6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind schimbările climatice 
– prin:  

 Integrarea aspectelor privind schimbările climatice în planurile de gestionare a 
deşeurilor; 

 Susţinerea investiţiilor care reduc amprenta de carbon. 

7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării deşeurilor 
– prin:  

 Promovarea campaniilor de conştientizare/informare a comunităţilor; 

  Implicarea societăţii civile. 

8. Întărirea capacităţii instituţionale – prin: 

 Actualizarea şi completarea cadrului legal existent; 

 Completarea schemei de personal implicat în gestionarea deşeurilor din cadrul 
autorităţilor de mediu la nivelul care a fost acceptat de Comisia Europeană la  semnarea 
Tratatului de Aderare; 

 Consolidarea sistemului de control şi a modernizării sistemului de supraveghere; 

 Instruirea permanentă a personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

 

Strategia Națională de Gestionare a Nămolurilor 

Elaborarea unei politici naționale de gestionare a nămolurilor de epurare a apărut ca o necesitate 
datorată unor investiții majore realizate până în prezent și care se vor efectua în continuare pentru 
construirea și reabilitarea stațiilor de epurare, ca România să respecte condițiile Tratatului de Aderare. 
Astfel va rezulta o creștere estimativă de cinci ori a producției de nămol în următorii ani. 

Obiectivul general al strategiei este îmbunătățirea sustenabilă pe termen lung a factorilor de calitate a 
mediului prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al nămolului. Strategia se 
bazează pe propuneri de metodologii eficiente și sustenabile ale managementului nămolului în România, 
incluzând opțiuni fezabile de recuperare și de utilizare a nămolului, sporind gradul de implicare a 
factorilor interesați în cadrul procesului de utilizare și de recuperare a nămolului și urmărind 
conștientizarea aspectelor principale ale utilizării nămolului în agricultură. 

Scopul strategiei și a planului de acțiune este de a furniza un cadru pentru planificarea și implementarea 
sistemelor și practicilor de management a nămolurilor într-un mod eficient din punct de vedere economic 
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și al mediului. Strategia și planul de acțiuni asociat abordează aspecte legate de utilizarea și eliminarea 
unor cantități tot mai mari de nămol care rezultă de la stațiile de tratare a apei și a apelor uzate urbane 
care apar în urma investițiilor în curs și a celor planificate în infrastructura de apă/apă uzată. 

Strategia prezintă soluţiile propuse la nivel naţional şi pentru cele opt regiuni de dezvoltare din România, 
identificând un "scenariu de bază" pentru dezvoltarea de soluţii şi a eventualelor costuri pe termen scurt, 
mediu şi lung. 

 Pe termen scurt-mediu, se așteaptă ca depozitul de deșeuri sa fie cea mai folosită opțiune 
deoarece celelalte opțiuni necesită o implementare pe mai mulți ani sau pot fi mai costisitoare 
în primii ani până când costurile de eliminare la depozitul de deșeuri vor crește.  

 Coprocesarea nămolului pentru utilizare în fabricile de ciment poate fi implementată înainte de 
anul 2020 în anumite județe (având în vedere existența capacității); această opțiune poate 
conduce la o utilizare mai rară a depozitelor de deșeuri în cazul în care, în urma unei analize 
detaliate a costurilor la nivel local, inclusiv tratare, transport și taxe de admisie, rezultă că 
aceasta este o opțiune eficientă pentru Operator.  

 Pe termen mediu, utilizarea nămolului pe terenurile agricole se așteaptă sa fie din ce în ce mai 
comună și mai puțin costisitoare în zonele unde există suficient teren agricol corespunzător. În 
zonele unde terenul agricol este limitat, se așteaptă ca nămolul să fie coprocesat în fabrici de 
ciment sau incinerat – ambele opțiuni generează energie din deșeuri. 

Planul de acțiune pe termen mediu (2015-2018) și lung (2019-2040) a fost dezvoltat pentru următoarele 
obiective de bază: 

 Obiectivul A: Îmbunătățirea sistemului legal și instituțional național și a sistemului de raportare;  

 Obiectivul B: Îmbunătățirea epurării apelor uzate și a nămolurilor utilizate prin diferite căi și a 
calității nămolului; 

 Obiectivul C: Dezvoltarea diferitelor căi de utilizare a nămolurilor la nivel local, regional și național;  

 Obiectivul D: Îmbunătățirea controlului asupra deversărilor industriale în sistemele de canalizare;  

 Obiectivul E: Îmbunătățirea capacității de analiză a nămolurilor la nivel de operatori regionali și 
cel național; 

 Obiectivul F: Îmbunătățirea acceptabilității publice a nămolurilor;  

 Obiectivul G: Reducerea diferitelor constrângeri privind căile de utilizare a nămolurilor. 

Ca parte integrantă a strategiei naționale de gestionare a nămolurilor de epurare, s-au elaborat o serie 
de documente practice, pentru a veni în sprijinul operatorilor stațiilor de epurare să-și dezvolte și să-și 
implementeze propriile strategii de gestionare a nămolurilor, în vederea protejării resurselor de apă și 
respectării prevederilor Directivei Cadru Apă și Directivei Nitrați. Printre documentele elaborate se 
enumeră ca fiind importante din punct de vedere al impactului asupra mediului:  

 Ghidul privind opțiunile de valorificare și eliminare a nămolurilor de epurare (principalele metode 
disponibile în vederea tratării nămolului, a utilizării și eliminării acestuia; metodologii de 
elaborare a strategiei de gestionare a nămolurilor având la bază Cele Mai Bune Opțiuni de Mediu 
Practicabile);  

 Ghidul de bune practici privind monitorizarea și controlul nămolului generat de stațiile de 
tratare/epurare; Ghid de monitorizare a terenurilor receptoare de nămol.  

 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
Canalizare 

Strategia este promovată de Asociația Română a Apei (ARA), vizând domeniul serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare, care, având ca punct de plecare analiza situației existente, să identifice 
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scenariile posibile de modernizare și dezvoltare a acestor servicii până în anul 2025 și să contribuie 
astfel la luarea unor decizii majore cu privire la direcțiile de acțiune în etapele ce vor urma. 

Principalele obiective pe termen lung sunt:  

 satisfacerea deplină a cerințelor de apă a populației;  

 asigurarea calității apei potabile și încadrarea în cerințele impuse de Directiva CE 98/83 EC;  

 realizarea epurării apelor uzate urbane în concordanță cu prevederile Directivei 91/271/EEC; 

 accesul la informație, educarea și sensibilizarea populației asupra necesității economisirii apei;  

 monitorizarea continuă a performanțelor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, asigurarea 
calității serviciilor prestate;  

 consultarea publicului și antrenarea lui la definirea politicilor și strategiilor în domeniul alimentarii 
cu apă și canalizării;  

 cooperare regională în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;  

 deschiderea controlată a pieței serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și stimularea 
mediului concurențial în acest domeniu;  

 protecția mediului pentru o dezvoltare durabilă. 

Strategia propune ca până în 2025 sa beneficieze de servicii complete de alimentare cu apă și canalizare 
un număr de 10.000.000 de locuitori din mediul urban și 8.000.000 de locuitori din mediul rural. 

 

Strategia Națională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 
2006-2017 

Strategia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 246/16.02.2006 fiind elaborată de Ministerul Administrației 
și Internelor (MAI). 

Obiectivul fundamental al Strategiei vizează îndeplinirea angajamentelor din domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeană. 

Utilitățile publice tratate în cuprinsul Strategiei sunt: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor 
uzate menajere și industriale, colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale, salubrizarea 
localităților și managementul deșeurilor solide, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, 
transportul și iluminatul public. 

Strategia se adresează serviciilor publice locale (comunale, orășenești, municipale), intercomunale și 
județene.  

În ceea ce privește serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, Ministerul 
Administrației și Internelor este responsabil pentru elaborarea unui program de acțiune pentru 
reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare și 
epurare a apelor uzate orășenești în aglomerările cu peste 2.000 l.e., iar termenul de implementare a 
acestui program este 31 decembrie 2018. MAI monitorizează și controlează implementarea planurilor 
de conformare. 

Scopul Strategiei, în conformitate cu obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei 
potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării apei destinate 
consumului uman și de a asigura că apa destinată consumului uman este potabilă și curată.  

Obiectivul conformării cu legislația privind epurarea apelor uzate orășenești este de a proteja mediul 
înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe 
teritoriul localităților și a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din industria 
alimentară. 
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Astfel, până la 31 decembrie 2015 România trebuie să se conformeze cu cerințele Directivei privind apa 
potabilă destinată consumului uman pentru toate categoriile de aglomerări urbane și să realizeze 
sisteme de canalizare a apelor uzate în proporție de 80% și stații de tratare a apelor uzate în proporție 
de 77%, pentru localitățile cu peste 10.000 l.e. 

 

Strategia Națională privind Schimbările Climatice Şi Creşterea Economică Bazată Pe Emisii 
Reduse De Carbon Pentru Perioada (2013-2020) Și Planul National De Acțiune Pentru 
Implementarea Strategiei 

Schimbările Climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea în 
acest secol din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. 

Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din cadrul strategiei actuale asigură o direcție 
strategică de acțiune la nivel național și nu constituie un plan de acțiune propriu-zis. Ea are rolul de a 
fundamenta principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și programelor de acțiune la nivel sectorial, 
de a stabili obiectivele generale și specifice ce vor trebui atinse prin măsuri și acțiuni viitoare stabilite în 
funcție de specificul concret al fiecărui sector în parte. 

Schimbările climatice regionale și locale vor influența ecosistemele, așezările omenești și infrastructura. 
Modificările de temperatură și precipitații prognozate pot conduce la modificări ale perioadelor de 
vegetație și la schimbarea limitelor între păduri și pășuni. Unele evenimente meteorologice extreme 
(valuri de căldură, secetă, viituri etc.) vor fi mai frecvente, cu o intensitate crescută și, în consecință, 
cu riscuri mai mari pentru pagube semnificative asociate. 

Adaptarea la efectele Schimbărilor Climatice este elaborată având în vedere obiectivele generale incluse 
în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă orizont de timp 2013-2020-2030, după cum urmează: 

- protecția mediului prin măsuri care fac posibilă decuplarea creșterii economică de impactul 
negativ asupra mediului; 

- echitatea socială și coeziunea prin respectarea drepturilor omului, a diversității culturale, a 
egalității între sexe și combaterea discriminării de orice fel; 

- prosperitatea economică prin promovarea cunoștințelor, a inovației și competitivității, cu scopul 
de a asigura standarde de viață înalte și o ocupare a forței de muncă totală și de calitate înaltă; 

- satisfacerea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor democratice în 
interesul păcii, securității, libertății și a principiilor și practicilor de dezvoltare durabilă pe glob. 

Prin participarea la elaborarea componentei Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice și prin 
angajamentul privind implementarea ei, factorii de decizie romani propun următoarele obiective: 

- integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în legislația aferentă politicilor 
actuale și viitoare din momentul promovării și implementării sau după caz al modificării acesteia; 

- revizuirea tuturor strategiilor și programelor naționale/sectoriale, astfel încât acestea să includă 
cerințele de adaptare la efectele schimbărilor climatice aferente politicilor sectoriale; 

- dezvoltarea comunicării pentru implementarea măsurilor de adaptare la nivel local; multe din 
deciziile care au un impact direct sau indirect asupra adaptării la efectele schimbărilor climatice 
sunt luate la nivel local; 

- creșterea conștientizării publicului privind necesitatea adaptării la efectele schimbărilor 
climatice; 

- schimbările comportamentului în societate și la nivel comunitar prin conștientizarea problemelor 
existente și viitoare. 
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Scopul acestor obiective și al oricăror măsuri Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice este de a 
minimiza efectele adverse și a face România mai rezistentă la impactul inevitabil al schimbărilor 
climatice. 

Acțiunile de adaptare la nivel național cuprind mai multe acțiuni, după cum urmează: 

- acțiunea 1: Actualizarea scenariilor climatice 

- acțiunea 2: Susținerea activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice și crearea 
unei baze naționale de date privind schimbările climatice 

- acțiunea 3: estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar 

- acțiunea 4: elaborarea Agendei Naționale de Adaptare la Efectele Schimbărilor Climatice 
(ANASC) și integrarea ei în politica existentă și viitoare 

- acțiunea 5: elaborarea și implementarea unei campanii pentru creșterea conștientizării tuturor 
actorilor implicați, în special a populației 

- acțiunea 6: monitorizarea și analiza procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice 

Componenta de Adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia Națională privind Schimbările 
Climatice (2013-2020) este menită să reprezinte o abordare generală și practică a adaptării la efectele 
schimbărilor climatice în România, furnizând direcția și orientările diferitelor sectoare pentru a stabili 
planuri specifice de acțiune care vor fi actualizate periodic, ținând seama de cele mai recente concluzii 
științifice privind scenariile climatice precum și de necesitățile sectoriale. 

Coordonarea dintre sectoare va fi realizată de MMSC, cu sprijinul ministerelor cu responsabilități în 
domeniu, ținând cont de interesul și prioritățile naționale și de nevoia de a integra dezvoltarea Adaptare 
la efectele Schimbărilor Climatice în politica de adaptare la nivel european. Este necesară o identificare 
a amenințărilor și soluțiilor comune de adaptare la efectele schimbărilor climatice și prezentat modul în 
care mai multe ministere pot răspunde acestora, date fiind măsurile comune (de exemplu: 
educație/formare profesională). 

 

POIM 2014 - 2020 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic 
Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre 
obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu 
Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei 
economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei 
verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai 
eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de 
Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel 
naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-menționate, s-au identificat următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 1 “Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului”  

Axa prioritară 2 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate si eficient”  

Axa prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient al 
resurselor”  
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Axa prioritară 4 “Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea 
calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric”  

Axa prioritară 5 “Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea 
riscurilor”  

Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei 
economii cu emisii scazute de carbon”  

Axa prioritară 7 “Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare 
in orasele selectate”  

Axa prioritară 8 “Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor 
naturale”  

Axa prioritară 9 “Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID - 
19”  

În cadrul Axei Prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient al 
resurselor”, obiectivele urmărite sunt:  

- Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deşeurilor în România; 

- ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) 
pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi 

- Serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă 
şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori. 

Ținând cont de dezvoltarea in curs a sectorului de apă din România (în ceea ce privește infrastructura 
și serviciile publice), aspect reflectat și în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în 
perioade de tranziție relativ scurte, POIM prevede că la finanțare se va acorda prioritate proiectelor mari 
de infrastructura, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/județean, deoarece:  

 gradul de colectare a apelor uzate din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este de 
83,95% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2.000 l.e este 59,95 % (faţă de 
ţinta 69% la 31.12.2013 şi 80% la 31.12.2015);  

 gradul de epurare a apelor uzate din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este de 
70,72% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2.000 l.e. este de 49,89% (faţă 
de 61% la 31.12.2013 şi 77% la 31.12.2015); 

 în ceea ce priveşte conectarea populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă, în anul 
2012, aceasta a atins un nivelul de 60,15% (12.103.555 locuitori – date INS), estimându-se la 
sfârşitul anului 2015 valoarea de 64,3%. 

Prin POIM sunt continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, contribuind 
la obiectivul global de asigurare a colectării şi epurării integrale a încărcării organice biodegradabile în 
aglomerările cu peste 2.000 l.e. Valoarea totală a investiţiilor estimate pentru conformare este de cca. 
13,85 mld. Euro (5,8 mld. euro pentru apă potabilă şi 8,03 mld. euro pentru apa uzată), estimare care 
ia în considerare finalizarea obiectivelor de investiţii finanţate prin POS Mediu 2007-2013. Dintr-un total 
identificat de 223 aglomerări peste 10.000 l.e, investiţiile pentru 33 de aglomerări de peste 10.000 l.e. 
nu sunt acoperite de proiecte finanţate din FC, 5 aglomerări sunt deja conforme, 12 de aglomerări vor 
fi conforme la finalul proiectelor POSM, iar 173 sunt acoperite prin POIM (investiții în continuarea celor 
susținute prin POSM). 

Autoritățile Locale (Consiliile Județene și Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operațiunilor cuprinse în acesta axa prioritară.  

Activitățile indicative finanțate prin Axa Prioritară 3 a POIM sunt:  

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 
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 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu 
treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea 
încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;  

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

 Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere 
a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;  
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în 

localităţile urbane şi rurale.  
2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate 

în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 

 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 

 2,46 mld. Euro Cofinantare 

 

Planul National de Redresare si Rezilienta 

Este un document strategic, elaborat in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, conform 
articolului 16 din Regulamentul Comisiei Europene si al Parlamentului European. Include 3 obiective 
strategice: 

 Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice 

 Consolidarea capacității de reziliență  

 Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung 

Domeniul de interventie: 

- Schimbari climatice: consolidarea capacitatii de rezilienta a Romaniei pentru combaterea riscului 
schimbarilor climatice; 

- Competitivitate economica: mediu de afaceri competitiv, durabil, inteligent; 
- Sanatate publica: sistem public de e-sanatate rezilient si accesibil pentru populatie. 

 

Planul Național de Management aferent porțiunii naționale a Bazinului Internațional al 
Fluviului Dunărea și Planul de Management al Spațiului Hidrografic Jiu 

Acestea reprezintă instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apă, reglementat prin Articolul 
13 și Anexa VII a acesteia, având drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă, precum și 
protecția ecosistemelor acvatice. 

Obiectivul general este atingerea „stării bune/potențialului bun” (atât ecologic cat și chimic) a apelor de 
suprafață și subterane. 

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă, reprezintă unul dintre elementele centrale ale 
acestei reglementari europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea și gospodărirea 
durabilă a apelor. Directiva Cadru Apă stabilește în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu indicând 
ca elemente principale: 

 prevenirea deteriorării stării apelor de suprafață și subterane (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) (i)); 
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 protecția, îmbunătățirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafață, inclusiv a celor 
care fac obiectul desemnării corpurilor de apa puternic modificate și artificiale, precum și a 
corpurilor de apă subterană în vederea atingerii “stării bune” până în 2015 (art. 4.1) (a) (b) (ii); 

 protecția și îmbunătățirea corpurilor de apă puternic modificate și artificiale în vederea atingerii 
“potențialului ecologic bun” și a “stării chimice bune” până în 2015 (art4.1.(a) (iii)); 

 reducerea progresivă a poluării cu substanțe prioritare și încetarea evacuărilor de substanțe 
prioritar periculoase în apele de suprafață prin implementarea măsurilor necesare; 

 reducerea tendințelor semnificative și susținute de creștere ale poluanților în apele subterane; 

 atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislația 
comunitară (art. 4,1(c)). 

Planul Național de Management și Planurile bazinelor/spațiilor hidrografice includ și obiectivele de 
management stabilite la nivelul Districtului Hidrografic al Dunării, aceste obiective stând la baza 
identificării măsurilor și implementării acestora, măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de 
mediu ale Directivei Cadru Apă până în anul 2015. 

În cadrul Districtului Hidrografic al Dunării au fost identificate patru probleme importante privind 
gospodărirea apelor pentru apele de suprafață, respectiv: poluarea cu substanțe organice, poluarea cu 
nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase și alterări hidromorfologice (întreruperea conectivității 
longitudinale și laterale și schimbări ale regimului hidrologic). 

În baza acestor probleme de gospodărire a apelor au fost stabilite obiectivele de management la nivelul 
Districtului Hidrografic al Dunării care vor fi implementate la nivel național în vederea atingerii 
obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru Apă, astfel: 

 Poluarea organică a apelor de suprafață: 

 Eliminarea treptată – până cel târziu în 2015 – a tuturor evacuărilor de ape uzate neepurate de 
la aglomerările umane > 10.000 l.e. și de la toate instalațiile majore industriale și agricole, prin: 

o Implementarea cerințelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE)1; 

o Unde este necesar, identificarea necesarului de construire și/sau modernizare a stațiilor de 
epurare a apelor uzate conform Inventarului de emisii ICPDR până în 2015; 

o Implementarea cerințelor Directivei 86/278/CEE Nămoluri de epurare (Directiva privind 
protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură) și Directivei 2008/1/CE IPPC (Directiva privind Prevenirea și Controlul Integrat 
al Poluării); 

o Creșterea eficienței și a gradului de epurare ulterior, acolo unde este necesar. 

 Poluarea cu nutrienți a apelor de suprafață: 

 Reducerea cantității totale de nutrienți ce intră în Dunăre și în afluenții săi la niveluri compatibile 
cu atingerea stării ecologice/chimice bune în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea până în 
2015; 

 Reducerea încărcărilor de nutrienți evacuate în Bazinul Marii Negre la nivele care să permită 
ecosistemelor din Marea Neagra sa revină la condițiile similare celor observate la nivelul anilor 
1960; 

 Reducerea cantităților de fosfați din detergenți, preferabil prin eliminarea acestora din produse 
așa cum se întâmplă deja în unele țări dunărene; 

 
1 în cazul României anul de implementare este 2018 pentru aglomerări cuprinse intre 2000 – 10000 l.e. 
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 Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organică cu accent pe 
reducerea nutrienților de la sursele punctiforme de emisii; 

 Implementarea celor mai bune practici de mediu în ceea ce privește practicile agricole (pentru 
Statele Membre UE în legătură cu Politica Agricolă Comună a UE); 

 Crearea unor scenarii de bază pentru intrările de nutrienți până în 2015, luând în considerare 
precondițiile și cerințele țărilor Dunărene; 

 Definirea țintelor de reducere cantitativă la nivel de bazin, sub-bazin și/sau național (ex: pentru 
surse punctiforme și difuze) luând în considerare precondițiile și cerințele țărilor Dunărene; 

 Implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), în mod similar 
cum a fost descris pentru poluarea organică, ținând cont de caracterul de  zonă sensibilă a apelor 
costiere receptoare; 

 Implementarea cerințelor Directivei Nitrați (91/676/CEE) ținând cont de zonele vulnerabile în 
cazul în care lacurile naturale, alte corpuri de apă, estuarele, apele costiere și apele marine ale 
Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea sunt eutrofizate sau pot ajunge la acest stadiu în 
viitorul apropiat; 

 Poluarea cu substanțe periculoase a apelor de suprafață: 

 Eliminarea/reducerea cantității totale de substanțe periculoase ce intră în Dunăre și afluenții săi 
la niveluri compatibile cu atingerea stării chimice bune până în 2015; 

 Implementarea celor mai bune tehnici disponibile și celor mai bune practici de mediu, inclusiv 
îmbunătățirea ulterioară a eficienței de epurare, a nivelului de epurare și/sau înlocuire a 
acestuia; 

 Analizarea posibilității de a stabili obiective de reducere cantitativă pentru emisiile de pesticide 
în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea; 

 Implementarea cerințelor Directivei privind Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării, care are 
de asemenea legătură cu Directiva Substanțe Periculoase 76/464/CEE (Directiva privind 
poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității); 

 Calitatea apelor subterane: 

 Eliminarea/reducerea cantităților de substanțe periculoase și nitrați ce ajung în corpurile de apa 
subterane în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea pentru a preveni deteriorarea calității 
apelor subterane și a preveni orice tendințe semnificative și susținute de creșterea 
concentrațiilor poluanților în apele subterane; 

 Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organică și cu nutrienți a 
apelor de suprafață; 

 Creșterea eficienței și ulterior a gradului de epurare a apelor uzate; 

 Implementarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu; 

 Reducerea emisiilor de pesticide/biocide în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea; 

 Implementarea principiului de prevenire/limitare a intrărilor de poluanți în apele subterane 
conform Directivei Apa Subterană (2006/118/CE); 

 Implementarea cerințelor Directivei Nitrați (91/676/CEE); 

 Implementarea cerințelor Directivei privind Protecția Plantelor (91/414/CEE) și a Directivei 
Biocide (98/8/CE); 

 Implementarea cerințelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC); 
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 Implementarea cerințelor Directivei privind Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării, care este 
de asemenea în relație cu Directiva Substanțe Periculoase 76/464/CEE. 

 

4.4 STRATEGIA JUDEȚULUI DOLJ 

Acest subcapitol evalueaza asezarile umane din judetul Dolj ce cad sub incidenta cerintelor Directivei 
91/271/CEE si a Directivei 98/83/CE si termenele de conformare aferente. 

La stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul Dolj 
s-au folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel national 
au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Dolj. 

4.4.1 Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE  

Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor 
uzate orasenesti 

In Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la nivelul 
fiecarui judet, situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti din aglomerari umane cu peste 2.000 
l.e. si au fost stabilite termene de realizare a lucrarilor necesare pentru implementarea Directivei in 
fiecare aglomerare identificata. 

Intrucat tintele prevazute in Anexa 3 a Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE pentru judetul 
Dolj vizeaza unitatile administrative teritoriale cu o populatie echivalenta de peste 2.000 l.e., acest fapt 
impune conformarea pana in 2018 si a multor localitati (sate) sub 2.000 l.e. 

In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au la baza aglomerarile 
asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si localitatile urbane 
si rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea teritoriului”. 

Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau activitatile 
economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si condusa la o 
statie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.” 

In Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” 
prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de aglomerare: 

 Existenta unei aglomerari este o stare “de facto” reprezentand efectiv zona in care 
populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata.” 

 Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari sunt: 
 Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu) 
 Concentrarea activitatilor economice 
 Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si transportarea apei uzate 

urbane 
 Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate 

 Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea unei 
aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative - cateva unitati 
administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate fi 
compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, separate in 
spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de "aglomerare consolidata” in contextul 
unor asezari umane invecinate si suficient de concentrate care sunt conectate intr-un mod mai putin 
compact dar in mod continuu. 

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt elemente cheie 
ale aglomerarilor, iar in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub incidenta sa sunt: 

 Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2.000 l.e. 
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 Localitatile alipite care impreuna depasesc pragul de 2.000 l.e. 

 

Plan de conformare pentru judetul Dolj 

Pentru judetul Dolj, aglomerarile identificate conform acestor criterii si un set de termene propuse pentru 
conformarea cu tintele stabilite in Tratatul de Aderare sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

In stabilirea acestor termene, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost 
conformarea cu prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste termene au un 
caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani ar putea fi atinse si printr-
o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE - daca conformarea 
aglomerarilor nu se realizeaza strict functie de dimensiunea lor. De exemplu, aglomerari de dimensiuni 
mai mici pot fi conformate mai devreme decat termenele propuse, prin conectarea la o statie de epurare 
ce deserveste si alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente pentru 
atingerea pragului de conformare. 

Termenele prezentate mai jos constituie punctul de plecare pentru planul de investitii propus in capitolul 
urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii insa, pe langa conformarea cu 
prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate si posibilitatile de grupare a diferitor 
aglomerarilor la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente asupra procentelor populatiei 
echivalente conformata intr-un orizont de timp mai scurt. 
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Aglomerare 
(localitati 

componente) 
P.e.¹ 

Termene de conformare 
propuse pentru Diferente fata de Anexa 3 la Planul de Implementare al 

Directivei 91/271/CEE din 2004 Colectare 
ape uzate 

Epurare 
ape uzate 

1 Craiova + Carcea 
(zonele Banu 
Maracine, 
Pelendava si 
Aeroport) + Malu 
Mare (zona selgros) 
+ Bucovat + 
Carligei 

385.000 2010 2010 UAT Craiova impreuna cu zonele Banu Maracine, Pelendava si 
Aeroport (UAT Carcea), zona Selgros (UAT Malu Mare) si satele 
Bucovat si Carligei (UAT Bucovat) sunt alipite, constituind o 
„aglomerare consolidata” in intelesul Ghidului. 

2 Cornetu + Dutulesti 
+ Floresti + Izvor + 
Deleni + Lesile + 
Cornetu + Milesti + 
Albesti + 
Dudovicesti + 
Simnicu de Sus + 
Romanesti 

2.706 2018 2018 Satul Jieni aferent comunei Simnicu de Sus nu cade sub incidenţa 
Directivei intrucat constituie asezare umana distincte in spaţiu, cu 
populatia echivalenta < 2000 I.e. Celelalte sate apartinatoare 
comunei Simnicu de Sus sunt alipite, constituind o „aglomerare 
consolidata” in intelesul Ghidului 

3 Isalnita 4.131 2018 2018   

4 Pielesti + Garlesti + 
Ghercesti + Mischii 
+ Mlecanesti + 
Urechesti + Motoci 

4.244 2018 2018 Satele Câmpeni si Langa aferente comunei Pielesti, satele 
Luncusoru, Ungheni si Unghenii Mici aferente comunei Ghercesti 
si satele Calinesti Gogosesti aferente comunei Mischii nu cad sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane distincte in 
spaţiu, cu populatia echivalenta sub 2000 I.e. Satele Pielesti 
(comuna Pielesti), Garlesti si Ghercesti (comuna Ghercesti), 
Mischii, Mlecanesti, Urechesti si Motoci (comuna Mischii) sunt insa 
alipite, constituind o „aglomerare consolidata” in intelesul 
Ghidului. 

5 Carcea 2.904 2018 2018   

6 Malu Mare 2.313 2018 2018 Satul Preajba aferent comunei Malu Mare nu cade sub incidenţa 
Directivei intrucat constituie asezare umane distincta, cu 
populatia echivalenta sub 2000 l.e. 
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7 Breasta + Valea 
Lungului  

2.912 2018 2018 Satele Cotu, Crovna, Făget, Obedin si Rosiori aferente comunei 
Breasta nu cad sub incidenţa Directivei intrucat constituie asezari 
umane distincte in spaţiu, cu populatia echivalenta < 2000 I.e. 
Satele Breasta si Valea Lungului sunt alipite, constituind o 
„aglomerare consolidata” in intelesul Ghidului 

8 Calafat 12.614 2013 2015 Satele apartinatoare municipiului Calafat, Basarabi si Golenti nu 
cad sub incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane 
distincte de oras in spaţiu, cu populatia echivalenta sub 2000 l.e.  

9 Basabi si Golenti 1.582 2018 2018 Cele doua sate apartinatoare municipiului Calafat, Basarabi si 
Golenti nu cad sub incidenţa Directivei intrucat constituie asezari 
umane distincte de oras in spaţiu, cu populatia echivalenta sub 
2000 l.e., insa vor fi conformate deoarece  

10 Ciupercenii Vechi 2.028 2018 2018 Satul Ciupercenii Vechi constituie o aglomerare distincta in cadrul 
municipiului Calafat. 

11 Ciupercenii Noi 3.752 2018 2018 Satul Smardan aferent comunei Ciupercenii Noi nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spatiu, cu populatia echivalenta < 2000 I.e. 

12 Maglavit + Hunia 4.875 2018 2018 Cele doua sate sunt alipite, constituind o „aglomerare 
consolidata” in intelesul Ghidului. 

13 Bailesti 19.003 2010 2013 Satul Balasan nu cade sub incidenţa Directivei intrucat constituie 
o aşezare umana distincta de oras in spaţiu, cu populatia 
echivalenta sub 2.000 I.e. 

14 Poiana Mare + 
Tunarii Vechi 

10.507 2013 2015 Satul Tunarii Noi apartinator comunei Poiana Mare nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spaţiu, cu populatia echivalenta sub 2000 l.e. Celelalte doua 
sate sunt alipite, constituind o „aglomerare consolidata” in 
intelesul Ghidului 

15 Piscu Vechi + 
Ghidici 

4.630 2015 2018 Satul Pisculet apartinator comunei Piscu Vechi nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spatiu, fiecare cu populatia echivalenta sub 2.000 I.e. Cele 
doua sate Piscu Vechi (UAT Piscu Vechi) si Ghidici (UAT Ghidici) 
sunt alipite, constituind o „aglomerare consolidata” in intelesul 
Ghidului 
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16 Rastu Nou 3.343 2018 2018   

17 Segarcea 7.296 2015 2015   

18 Cerat 2.904 2018 2018   

19 Lipovu 3.075 2018 2018 Satul Lipovu de Sus apartinator comunei Lipovu nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spaţiu, cu populatia echivalenta < 2000 l.e. 

20 Bechet 3.551 2018 2018   

21 Ostroveni + 
Listeava 

5.062 2015 2015 Ambele sate apartinatoare UAT Ostroveni formeaza o aglomerare 
consolidata ce cade sub incidenta Directivei. 

22 Dabuleni + Calarasi 
+ Sarata 

17.419 2010 2013 Toate cele trei localitati componente (Dabuleni, Calarasi si Sarata) 
formeaza o aglomerare consolidata ce cade sub incidenta 
Directivei 

23 Sadova 7.976 2015 2015 Satul Piscu Sadovei formeaza impreuna cu satu Sadova o 
aglomerare consolidata ce cade sub incidenţa Directivei  

24 Plenita 3.890 2018 2018 Satul Castrele Traiane aferent comunei Plenita nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spatiu, cu populatia echivalenta < 2000 l.e. 

25 Filiasi 13.607 2013 2015 Satele Almajel, Balta, Branişte, Racarii de Sus, Uscaci nu cad sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane distincte de 
oras in spaţiu, cu populatia echivalenta sub 2000 l.e. Orasul 
Filiasisi constituie o aglomerare distincta in intelesul Ghidului. 

26 Fratostita 2.337 2018 2018 Satul Fratostita constituie o aglomerare distincta in cadrul 
orasului Filiasi. 

27 Amarastii de Jos + 
Prapor 

4.184 2018 2018 Satul Ocolna aferent comunei Amarastii de Jos nu cade sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta 
in spatiu, cu populatia echivalenta < 2000 l.e. 

28 Barca + Goicea 6.415 2015 2015 Satele Barca (UAT Barca) si Goicea (UAT Goicea) formeaza o 
aglomerare consolidata ce cade sub incidenţa Directivei 

29 Bistret 2.430 2018 2018 Satele Bistretul Nou, Plosca si Brandusa aferente comunei Bistret 
nu cad sub incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane 
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distincte in spaţiu, cu populatia echivalenta < 2000 l.e. 

30 Caraula 2.324 2015 2015   

31 Cetate 4.468 2015 2018 Satul Moreni apartinator comunei Cetate nu cade sub incidenţa 
Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta in spaţiu, 
fiecare cu populatia echivalenta sub 2000 l.e. 

32 Cosoveni 2.917 2018 2018   

33 Daneti + Braniste 4.516 2015 2018 Satele Brabeti si Locusteni aferente comunei Daneti nu cad sub 
incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane distincte in 
spatiu, fiecare cu populatia echivalenta < 2000 l.e. 

34 Desa 4.289 2015 2018   

35 Galicea Mare 4.268 2018 2018   

36 Ghidici 4.319 2018 2018   

37 Gangiova 2.478 2018 2018 Satele Gangiova si Comosteni aferente comunei Gangiova 
formeaza o aglomerare consolidata ce cade sub incidenţa 
Directivei 

38 Leu 3.614 2018 2018 Satul Zanoaga aferent comunei Leu nu cade sub incidenţa 
Directivei intrucat constituie o aşezare umana distincta in spaţiu, 
cu populatia echivalenta < 2000 I.e. 

39 Marsani 4.238 2015 2015   

40 Motatei 5.035 2018 2018 Satele Dobridor si Motatei Gara aferente comunei Motatei nu cad 
sub incidenţa Directivei intrucat constituie asezari umane 
distincte in spaţiu, cu populatia echivalenta sub 2000 I.e. 

41 Negoi 2.090 2018 2018   

42 Podari + Livezi + 
Gura Vaii + Tuglui 

7.371 2018 2018 Satele Balta Verde, Branişte, aferente comunei Podari si satul Jiu 
aferent comunei Tuglui nu cad sub incidenţa Directivei intrucat 
constituie asezari umane distincte in spaţiu, cu populatia 
echivalenta < 2000 l.e. Satele Podari, Livezeni, Gura Vaii (comuna 
Podari) si satul Tuglui (comuna Tuglui) sunt alipite, constituind o 
„aglomerare consolidata” in intelesul Ghidului 
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43 Unirea 3.517 2018 2018   

44 Valea Stanciului + 
Horezu-Poienari 

5.303 2018 2018 Cele doua sate formeaza o aglomerare consolidata ce cade sub 
incidenţa Directivei 

1Valori estimate 

Sintetic, contributia planului de conformare prezentat mai sus la atingerea tintelor nationale in sectorul apei uzate este ilustrata in tabelul de 
mai jos: 

Sinteza Plan de conformare in sectorul apei uzate propus pentru judetul Dolj 

AN 

Plan conformare colectare ape uzate Plan conformare epurare ape uzate 

Nr. agl. P.e. 
% 

Cumulat 
Tinte % Tratat 

Aderare 
Nr. agl. P.e. 

% 
Cumulat 

Tinte % Tratat 
Aderare 

2010 1 385.000 61,5% 61% 1 385.000 61,5% 51% 

2013 6 76.896 73,8% 69% 0 0 61,5% 61% 

2015 12 58.785 83,17% 80% 18 135.681 83,17% 77% 

2018 23 105.335 100% 100% 23 105.335 100% 100% 

Total 42 626.016   42 626.016   
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Este important de subliniat faptul ca asezarile umane sunt intr-o continua dinamica. Numarul de 
locuitori in unele asezari umane va creste, pe cand in altele va scadea in timp. De asemenea, 
activitatile economice din aceste asezari au o dinamica proprie, influentand dimensiunile aglomerarii 
sub aspectul populatiei echivalente. Astfel, lista aglomerarilor ce cad sub incidenta Directivei 
91/271/CEE se poate modifica in timp, iar planul de conformare va necesita actualizari. 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul 
de investitii propus in cadrul master Plan - ului, pentru fiecare aglomerare peste 2.000 l.e. propunem 
termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate. De asemenea, pentru acele 
aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al costurilor sa se realizeze 
conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de conformare similare. 

 

4.4.2 Ținte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE 

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de Aderare 
sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide si mangan. 
Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul 
populatiei. 

Populatie 

Nr. localitati care 
dispun de 
sisteme de 

alimentare cu 
apa potabila in 

judetul Dolj 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 

100% pana in 
2010 

Parametrii 
pentru care 

trebuie realizata 
conformare 

100% pana in 
2015 

Observatii 

>200.000 1 Oxidabilitate, 
amoniu, 
aluminiu, fier, 
pesticide si 
mangan 

- Se considera ca 
pentru ceilalţi 
parametri 
conformarea s-a 
realizat pana la 
31 decembrie 
2006 

100.001 – 
200.000  

0 Oxidabilitate, 
amoniu, 
aluminiu, fier, 
pesticide si 
mangan 

- Se considera ca 
pentru ceilalţi 
parametri 
conformarea s-a 
realizat pana la 
31 decembrie 
2006 

10.000 – 
100.000  

4 Oxidabilitate si 
turbiditate 

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

 

<10.000  90 Oxidabilitate Amoniu, nitrati, 
turbiditate, 
aluminiu fier, 
plumb, cadmiu si 
pesticide 

Se considera ca 
pentru mangan 
conformarea s-a 
realizat pana la 
31 decembrie 
2006 

Trebuie subliniat insa faptul ca, desi termenii limita de conformare 100% a localitatilor pentru 
anumiti parametrii este 2015, la nivel de judet, anumite tinte intermediare trebuie atinse deja in 
anul 2010, iar pentru alti parametrii conformarea este presupusa deja de la 31 decembrie 2006. 

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin Legea 
nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 - se excepteaza de la prevederile 
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Directivei, apa potabila ce provine de la un producator de apa individual care furnizeaza mai putin 
de 10 m3 in medie pe zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane cu exceptia cazului in care 
apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice. 

In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 locuitori din mediul rural. In Legea nr. 
311/2004 insa, a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c) prin care este reglementata calitatea 
din fantanile publice si individuale si articolele 141 si 142 prin care sunt stabilite responsabilitatile 
de monitorizare si supraveghere sanitara. 

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se inregistreaza 
depasiri de pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria este responsabila pentru identificarea de 
solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau 
realizarea investitiilor pentru realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015. 

 

4.5 CONCLUZII 

Tintele pentru sectorul de apa si apa uzata la nivelul judetului Dolj se bazeaza pe cerintele 
Directivelor nr. 91/271/CEE si nr. 98/83/CE si pe prevederile Tratatului de Aderare. Procentele 
stabilite la nivel national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Dolj. 

In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au la baza 
aglomerarile asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si 
localitatile urbane si rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea 
teritoriului”. Astfel, prin prezentul document se propune conformarea la termenele stabilite in 
Tratatul de Aderare a 57 de aglomerari din judetul Dolj identificate in baza urmatoarelor criterii: 

- Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2.000 l.e. 

- Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2.000 l.e. 

Sase din aglomerarile identificate au peste 10.000 locuitori echivalenti (l.e.), 7 au intre 5.000- 
10.000 l.e., restul de 32 aglomerari avand intre 2.000 - 5.000 l.e. Aceste aglomerari inlocuiesc lista 
propusa in Anexa 3 la Planul de Implementare al Directivei 91/271/CEE. 

Se propune si un plan de conformare a aglomerarilor identificate pornind de la cerintele Tratatului 
de Aderare si conformarea aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor (numar de locuitori echivalenti). 

Sintetic, contributia planului de conformare propus pentru atingerea tintelor nationale in sectorul 
apei uzate este ilustrata in tabelul de mai jos: 

Sinteza Plan de conformare in sectorul apei uzate propus pentru judetul Dolj 

AN 

Plan conformare colectare ape uzate Plan conformare epurare ape uzate 

Nr. 
agl. 

P.e. 
% 

Cumulat 

Tinte % 
Tratat 

Aderare 

Nr. 
agl. 

P.e. 
% 

Cumulat 

Tinte % 
Tratat 

Aderare 

2010 1 385.000 61,5% 61% 1 385.000 61,5% 51% 

2013 6 76.896 73,8% 69% 0 0 61,5% 61% 

2015 12 58.785 83,17% 80% 18 135.681 83,17% 77% 

2018 23 105.335 100% 100% 23 105.335 100% 100% 

Total 42 626.016   42 626.016   

Planul propus are un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru 
diferiti ani ar putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele 
Directivei 91/271/CEE. 
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Termenele de conformare propuse in acest capitol constituie punctul de plecare pentru planul de 
investitii propus in capitolul urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii 
insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate si 
posibilitatile de grupare a diferitor aglomerari la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente 
asupra procentelor populatiei echivalente conformate. 

In domeniul apei potabile, pana in anul 2015 intreg teritoriul Romaniei trebuie sa se conformeze 
in totalitate cerintelor Directivei europene 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului 
uman. Aceste prevederi vizeaza localitatile unde exista deja sisteme de alimentare cu apa dar si 
localitatile peste 50 de locuitori, care trebuie sa aibe acces la apa potabila de calitate 
corespunzatoare. 

Termenele intermediare de conformare cu cerintele parametrilor calitativi ai apei potabile variaza 
pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul populatiei, conform tabelului de mai jos: 

Populatie 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

pana in 2010 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

pana in 2015 

Observatii 

>200.000 Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 
mangan 

- Se considera ca pentru ceilalţi 
parametri conformarea s-a 
realizat pana la 31 decembrie 
2006 

100.001 – 
200.000  

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 
mangan 

- Se considera ca pentru ceilalţi 
parametri conformarea s-a 
realizat pana la 31 decembrie 
2006 

10.000 – 100.000  Oxidabilitate si 
turbiditate 

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

 

<10.000  Oxidabilitate Amoniu, nitrati, 
turbiditate, aluminiu 
fier, plumb, cadmiu 
si pesticide 

Se considera ca pentru 
mangan conformarea s-a 
realizat pana la 31 decembrie 
2006 

 

In judetul Dolj au fost identificate 86 UAT-uri ce dispun de sisteme de alimentare cu apa (cu diferite 
grade de acoperire). Dintre acestea, municipiul Craiova are populatia mai mare de 200.000 locuitori, 
orasele Bailesti, Calafat, Dabuleni si Filiasi au populatia cuprinsa in intervalul 10.000 - 100.000 
locuitori, iar restul de 81 localitati au populatia sub 10.000 locuitori.  
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5. ANALIZA DE OPTIUNI 

5.1 INTRODUCERE 

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în cadrul 
Master Planului. Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor putea fi atinse 
obiectivele stabilite folosindu-se o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor (vezi Cap.4). 

Acesta capitol cuprinde urmatoarele sub-sectiuni: 

- Metodologie si ipoteze: 
 Criterii pentru definirea si evaluarea optiunilor; 
 Definitia aglomerarilor pentru ape uzate; 
 Costuri unitare; 
 Cerinte privind calitate apei; 
 Optiuni pe termen scurt; 
 Gruparea localitatilor; 
 Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate; 
 Evaluarea optiunilor de alimentare cu apa si canalizare. 

- Evaluarea optiunilor 
 Cuprinde o lista a optiunilor studiate. 

Astfel, prezentul Master Plan cuprinde o analiza pe doua componente: alimentarea cu apa si tratarea 
apei in vederea potabilizarii si colectarea, epurarea si deversarea apei uzate. Pentru ambele 
componente sunt prezentate solutii tehnice si sunt analizate diverse optiuni. Analiza opțiunilor 
explica felul in care se ating obiectivele definite in cel mai eficient mod si cu costuri minime. 

Prezentul capitol cu analizele de opțiuni a fost realizata la nivel de Master Plan (pentru intreg judetul 
Dolj), fără a avea la dispoziție studii de teren. La următoarea etapa de proiectare, analizele de opțiuni 
vor fi reevaluate in detaliu, pornind de la studii de teren si informatii actualizate.  
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5.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

5.2.1 Abordari comune pentru apă și apă uzată 

Formarea sistemelor reprezintă o grupare a aglomerărilor bazată pe parametri semnificativi. 
Abordarea globală este identica atât pentru apă, cât și pentru apă uzată, diferența fiind făcută la 
nivel de detaliu funcție de particularitățile fiecărui sector. 

Clusterele au fost realizate utilizând baza de date a aplicațiilor GIS, considerente tehnice și Baza de 
Date cu Prețuri Unitare. 

5.2.2 Definiții 

Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, termenul 
aglomerare reprezintă aria unde densitatea populației și/sau 
activitățile economice este suficient de mare pentru a necesita că 
apele uzate să fie colectate și transportate într-o stație de epurare 
sau la un punct de descarcare final. 

Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a apei uzate 
urbane (91/271/EEC)”, din data de 16 Ianuarie 2007, cuprinde 
următoarele descrieri. 

Cluster Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări alimentate 
dintr-un sistem centralizat sau conectate la o stație de epurare 
centralizată. 

Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită.  

Municipiu, Oraș, Comuna În România sunt unități administrative (NUTS 4). Pot cuprinde 
cateva localități. Municipiile și orașele reprezintă unități 
administrative urbane și comunele unități administrative rurale 

Sat Localitate rurală mica 

Sistem de alimentare cu apa Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de 
localitati care sunt deservite de aceeasi sursa de apa. In 
general, sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu 
clusterul 

5.2.3 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor 

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are avantajele 
si dezavantajele sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei 
mai bune solutii pentru sistemul respectiv.  

In ultimii ani a fost remarcata o reducere a consumului domestic si industrial de apa. Consumurile 
propuse de standardele romanesti in 2006, iau in considerare acest aspect si pentru conformarea cu 
normele UE, propun un consum specific de 100 – 120 l/cap de locuitor/zi pentru dotarile standard 
existente, si care se vor extinde in alte localitati incluse in program.  

Consumurile cerute de industrie au avut o tendinta descrescatoare datorita reorganizarii proceselor 
de productie si a imbunatatirilor tehnologice.  

Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale proiectului: 

Tabel 5-1 – Cerinte pentru analiza optiunilor 

Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Cost Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de 
analiza a optiunilor:  
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Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

•  Costul initial de capital 

•  Costuri de atenuare a riscurilor ecologice  

•  Costuri de intretinere  

•  Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare)  
 

Risc ecologic Se va face o evaluare a impactului de mediu ce va fi utilizata in 
evaluarea optiunilor  

Risc asupra sanatatii Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata 
constructiei, cat si pe durata functionarii si post-functionarii  

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

Respectarea standardelor UE 
si nationale 

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

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru 
fiecare optiune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru fiecare 
optiune.  

Amplasamentul retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu strategia de 
dezvoltare urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul statiilor de 
tratare si epurare se face, de regula, in functie de urmatoarele elemente:  

 corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul 
sistemelor de canalizare;  

 conditiile geologice si hidrogeologice;  
 riscul de inundabilitate;  
 distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului;  
 distanta intre ariile construite;  
 indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare;  
 alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona 

analizata, zone cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective.  

Evaluarea optiunilor din punct de vedere al amplasamentelor trebuie sa ia in considerare toate 
elementele mentionate anterior, precum si pe cele care vizeaza concluziile analizei comparative a 
costurilor de investitie, exploatare si intretinere aferente.  

In ceea ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisari, aceasta trebuie sa fie conforma cu 
prevederile Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 

5.2.4 Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului 

Proiectarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa fie in concordanta 
cu legislatia nationala si a UE de mediu in vigoare si ca urmare, trebuie sa se elaboreze o evaluare 
a impactului asupra mediului (EIA) pentru toate activitatile. In Romania, procedura de mediu se 
realizeaza pentru orice proiect de investitie si este una dintre cele mai importante cerinte care trebuie 
luate in considerare in alegerea proiectelor si in procesul de aprobare al acestora.  

Exista aspecte specifice in ceea ce priveste comparatia intre investitiile dintre sectorul de apa 
potabila si cele din sectorul de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate orasenesti.  

1) Investitiile in sectorul de apa potabila pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei  
 Impact negativ:  
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 Epuizarea sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval) si 
a ecosistemelor acvatice.  

 Impactul asupra nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra 
zonelor umede si asupra activitatilor de agricultura si piscicultura.  

2) Investitiile pentru colectarea, epurarea si deversarea apei uzate pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului prin 
colectarea si epurarea apelor uzate.  

 Impactul negativ:  
 Impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux 

masiv de poluanti in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si 
asupra utilizatorilor din aval, in cazul netratarii corespunzatoare).  

 Impactul asupra solului si al subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza 
pierderilor de apa uzata din reteaua de canalizare si/sau fose septice 
necorespunzator exploatate).  

Impactul va fi direct proportional cu impactul general de mediu si cu extinderea zonei de investitie, 
care in cazul nostru este cuantificat de numarul echivalent al populatiei, care va beneficia in urma 
implementarii proiectului respectiv. Din punctul de vedere al protectiei mediului, analiza optiunilor a 
luat in considerare variantele considerate in analiza tehnica.  

a) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa potabila din punct de vedere al impactului asupra 
mediului  

Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere 
conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 
311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa 
asupra sanatatii populatiei, cat si indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de distributie 
apa potabila.  

Parametri de proiectare, functionare a instalatiilor de tratare si de distributie cuprind parametrii 
bacteriologici, organoleptici, fizici si chimici prin care se controleaza procedeele si eficienta de tratare 
a apei si contaminarea ulterioara etapei de tratare. S-a avut in vedere modul de asigurare a protectiei 
sursei din punct de vedere al impactului asupra mediului pe care il va avea prelevarea debitului de 
apa asupra utilizatorilor din aval, sau in cazul sursei subterane, asupra nivelului freatic.  

Tinand cont de toate criteriile de analiza a optiunilor, selectia s-a facut prin acordarea unor puncte 
de bonitate invers proportionale cu marimea impactului asupra mediului a fiecarei optiuni, astfel 
incat punctajul maxim sa desemneze varianta de realizare a investitiilor care este cea mai favorabila 
pentru mediu.  

b) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa uzata din punct de vedere al impactului asupra 
mediului  

Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor a urmarit evidentierea variantei 
optime, pentru investitii care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor 
legislatiei romanesti si europene in vigoare. 

Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 91/271/CE, 
ceea ce impune dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) cu statii de 
epurare care sa permita eliminarea azotului (N) si a fosforului (P).  

In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de 
colectare, epurare si descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea 
populatiei si a mediului. 

Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate 
astfel incat impactul asupra mediului sa fie pozitiv.  

La faza de Studiu de Fezabilitate pentru toate investitiile ce urmeaza a fi realizate, vor fi luate in 
considerare toate masurile necesare in perioadele de executie si exploatare din zonele protejate.  

Deseurile rezultate din procesul de epurare (nisip, pietris, deseuri solide din apa si mai ales namolul 
rezultat din epurare), ridica serioase probleme de mediu. Pentru eliminarea controlata, aceste 
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deseuri necesita la randul lor o tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru 
transport si/sau valorificare.  

Aspectele privind protectia mediului care au fost analizate pentru fiecare optiune:  

 gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare privind 
protectia mediului;  

 calitatea si modul de descarcare a efluentilor statiilor de epurare in emisari;  
 concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus care sa permita controlul 

procesului tehnologic si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;  
 spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate 

sau alte tehnologii nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din 
procesul de epurare;  

 reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de 
depozitare definitiva sau de valorificare;  

 consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate.  

Din toate aceste considerente din punct de vedere al protectiei mediului se prefera o singura statie 
de epurare care sa deserveasca mai multe aglomerari, ceea ce implica gruparea acestora in cluster. 

5.2.5 Criterii pentru definirea aglomerarilor 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
alegerea intre solutiile centralizate si descentralizate. In documentul de referinta, “Termeni si definitii 
ale Directivei urbane pentru apa uzata (91/271/EEC)” se subliniaza cele mai importante criterii 
pentru definirea aglomerarii si caracteristicile acesteia. Trebuie remarcat ca aglomerarile definite pot 
sa nu fie egale pentru apa si apa uzata.  

Aglomerarea: Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta 
„o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele 
uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de 
evacuare finala”.  

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de 16 
ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile. 

In orice caz, cand un sistem de colectare este finalizat, limitele aglomerarii conform Directivei pot 
coincide cu limitele sistemului de colectare. Cu alte cuvinte, zona de "captare" a unui sistem de 
colectare coincide cu limitele aglomerarii in care valoarea de conectare pentru aglomerare este de 
100 %.  

Se poate intampla ca o aglomerare sa se micsoreze ca marime in timp si ca sistemul de colectare sa 
nu mai coincida cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revazute iar 
marimea aglomerarii trebuie recalculata/actualizata.  

In particular, se subliniaza ca, atunci cand se implementeaza Directiva, Statele Membre trebuie sa 
evalueze pe baza fiecarui caz in parte si conform conditiilor locale, limitele pentru fiecare zona 
suficient concentrata (ex aglomerare). In timpul procesului, criteriile de identificare a limitelor 
aglomerarii ar putea fi:  

 Concentrarea populatiei (ex densitatea populatiei pe o zona anumita)  
 Concentrarea activitatilor economice  
 Concentrarea suficienta a criteriilor a) sau a) si b) pentru ca apa uzata menajera sa fie 

colectata si transportata.  

Termenul de 'aglomerare' nu trebuie confundat cu entitiati administrative (precum municipalitati sau 
alte zone de autoritate locala), care pot avea acelasi nume. Limitele unei aglomerari pot sau nu pot 
sa corespunda granitelor unei entitati administrative. Astfel, cateva entitati administrative pot forma 
o aglomerare si vice versa – o singura entiate administrativa poate fi acoperita de cateva aglomerari 
distincte daca acestea reprezinta zone suficient concentrate separate in spatiu ca rezultat al 
dezvoltarii istorice sau economice. Trebuie subliniat faptul ca o aglomerare poate sa contina de 
asemenea zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu este inca finalizat un sistem de 
colectare si/sau unde apa uzata este transportata prin sisteme individuale sau prin alte sisteme 
adecvate sau colectate in orice alt mod.  
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Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa 
si pentru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu. 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
evaluarea propunerilor privind solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa si/ 
sau apa uzata si eficienta acestora din punctul de vedere al costului.  

Aglomerarea poate fi deservita de una (raportul 1:1) sau mai multe statii de epurare; mai mult, o 
singura aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la 
una sau mai multe statii. In mod similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi 
statie.  

Este posibil ca o aglomerare sa fie deservita de cateva statii de epurare a apei uzate, fiecare 
deversand apa urbana uzata tratata in diferite ape receptoare. Este de imaginat de asemenea ca 
astfel de ape receptoare se vor incadra in diferite categorii, ex. sensibile dar si normale.  

In situatiile in care sistemul de colectare dintr-o aglomerare individuala a fost aproape in intregime 
dezvoltat, "zona de captare" din sistemul de colectare va coincide in mare cu limitele aglomerarii. In 
situatiile in care intreaga incarcare generata din intreaga zona suficient concentrata este deservita 
de o singura statie de epurare, va fi considerat cazul simplu "o aglomerare – o statie de epurare" ca 
fiind compatibil cu Directiva. In orice caz, trebuie retinut faptul ca aglomerarea este definita ca baza 
a zonei suficient concentrate si nu pentru zona de captare a unui sistem de colectare existent 
conectat la o anumita statie de epurare.  

Volumul total de apa uzata generat de o aglomerare este exprimat prin marimea unei aglomerari in 
termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea colectarii apei uzate 
si pentru cerintele de epurare si pentru obligatiile de raportare corespunzatoare.  

Volumul generat se refera la volumul organic biodegradabil al aglomerarii, exprimat in echivalent 
populatie. Consta din apa uzata urbana care necesita colectarea sau orice alt mod de transportare, 
conform Articolului 3(1) din Directiva. Nu include volumul de apa uzata industriala neamestecata 
care este epurat separat si deversat direct in emisar.  

Volumul generat sau "marimea" aglomerarii este exprimat in echivalent populatie. Conform 
Articolului 2(6) din Directiva, "o populatie echivalenta se refera la volumul organic biodegradabil 
care are o concentratie de oxigen biochimic la cinci zile (CBO5) de 60 g de oxigen zilnic".  

Volumul de apa uzata generat ia in considerare volumele de apa rezultate de la: populatia rezidenta; 
populatia nerezidenta (turisti etc.); Industrii acoperite de Art. 11; ape reziduale industriale de la 
firme si agenti economici (inclusiv firme mici si medii) care trebuie sau ar trebui deversate in sistemul 
de colectare sau in statia de epurare.  

Criterii care au stat la baza definirii aglomerarilor: 

 Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in 
care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata 
sa fie colectata si transportata catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de 
descarcare”.  

 Formarea unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare a apelor 
uzate.  

 Notiunea de aglomerarea conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune obligatoriu peste 
entitati administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa corespunda cu limitele 
administrative. Astfel, mai multe unitati administrative pot forma o aglomerare si, invers, o 
singura unitate administrativa poate fi acoperita de mai multe aglomerari daca ele reprezinta 
zone suficient de concentrate si bine delimitate in teren.  

 Aglomerarile au fost clasificate in trei categorii, in functie de populatia echivalenta: sub 2.000 
l.e., intre 2.000 si 10.000 l.e si peste 10.000 l.e.  

 Pentru o unitate administrativa (sat, oras) limita aglomerarii a fost stabilita pentru un 
teritoriu in care densitatea (numar locuitori echivalenti raportat la suprafata) este mai mare 
de 5 l.e./ha, respectiv in care lungimea specifica a retelei de canalizare nu depaseste 10 
m/l.e. Suprafetele locuite in care densitatea este mai mica de 5 l.e./ha nu au fost cuprinse 
in aglomerare.  
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 Daca limitele administrative a doua localitati sunt tangente intre ele la nivelul drumului de 
legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost inglobate intr-o singura aglomerare 
(scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este mica (cca. 200 m), masurata 
pe directia drumului de legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost considerate ca 
facand parte dintr-o aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este de cca. 200 ... 400 m, dar se 
estimeaza ca dezvoltarea ulterioara a uneia din aglomerari sau a amandurora va conduce la 
micsorarea semnificativa a acestei distante, cele doua entitati au fost considerate o 
aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca doua localitati se afla relativ aproape una de cealalta (cca. 200 m), dar conditiile 
geomorfologice sunt foarte dificile (diferenta mare intre elevatiile medii ale celor doua 
localitati, etc), ele au fost tratate ca aglomerari distincte (scenariul a, vezi figura de mai jos). 
In acest caz, daca cele doua localitati ar fi fost aglomerate, valoarea investitiei specifice 
(Investitie raportata la populatia echivalenta) si/sau valoarea costurilor de operare specifice 
(cost de operare raportat la populatia echivalenta) ar fi avut valori mult mai mari decit cele 
calculate in varianta de abordare independenta.  

 In situatia in care o localitate cu o populatie echivalenta situata peste 2.000 l.e. si cu 
densitate a populatiei relativ crescuta (respectiv cu un cost mediu unitar scazut de realizare 
a retelelor de apa si canalizare) se afla in imediata apropiere cu o localitate cu o populatie 
sub 2.000 l.e. dar cu o densitate scazuta, acestea nu au fost aglomerate, ci au fost tratate 
in mod independent.  

 Doua sau mai multe aglomerari au fost grupate intr-un cluster (scenariul c, vezi figura de 
mai jos), daca, in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca, din punct de 
vedere al costurilor de operare, este mai economic sa se colecteze si sa epureze apele uzate 
menajere intr-o singura statie de epurare si/sau este mai favorabil sa aiba aceiasi sursa de 
apa potabila. In cadrul analizei tehnico-economice au fost analizate mai multe optiuni: o 
singura statie de epurare pentru mai multe aglomerari insotite de colectoarele de canalizare 
si statiile de pompare aferente, mai multe statii de epurare mai mici in regim individual (cite 
una pentru fiecare aglomerare), respectiv combinatii intre variantele descrise mai sus.  
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Fiecare situatie a fost analizata separat, tinindu-se seama si de situatia existenta a surselor de apa, 
a infrastructurii sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii 
facilitatilor existente (capacitati de stocare apa potabila, de pompare, de tranzit, teren disponibil 
pentru viitoare extinderi ale statiilor de tratare sau de epurare etc.), precum si a calitatii emisarilor 
din zona. Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate in 
urmatoarea figura de mai jos: 

Figura 5-1 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane 

 

5.2.6 Criterii pentru definirea clusterelor 

În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate 
este mai mare. Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt 
independente de mărimea staţiei de epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă 
uzată.  

Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar 
fi distante, topografie etc. Soluţia tipica pentru zone europene similare este o staţie de epurare 
amplasata într-o aglomerare principala la care se vor conecta diferite aglomerari mai mici situate in 
vecinatate.  

Soluţia care trebuie găsita la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate 
economic si tehnic la una principală (soluţie centralizata) şi care nu (soluţie descentralizata).  

De asemenea, in functie de numarul de locuitori echivalenti, de terenul disponibil, de parametri de 
evacuare impusi se impune o analiza de optiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate.  

5.2.7 Criterii pentru definirea sistemelor de alimentare cu apa 

Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apa optim din punct de vedere tehnic si economic este 
necesara parcurgerea a doua etape în analiza de opţiuni:  
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Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare  

Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare cu 
apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat.  

Două tipuri diferite de surse de apa pot fi considerate pentru asigurarea apei potabile în judeţul Dolj: 
apa de suprafata şi apă subterană. O prezentare comparativă sumară a celor doua tipuri de surse 
este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 5-2 – Prezentare comparativa a surselor de apa 

Nr. 
crt. 

Parametru Sursa de suprafata 
(rau) 

Sursa subterana 

1  Accesibilitate pe teritoriul judetului  Medie Ridicata 

2  Variabilitatea calitatii apei  Ridicata Scazuta 

3  Variabilitatea debitului  Medie Scazuta 

4  Vulnerabilitate la poluari accidentale  Foarte ridicata Scazuta 

5  Calitatea apei brute  Scazuta-Medie Buna 

6  Tip tratare pentru obtinere apă potabilă  Tratare extensiva Tratare scazuta 

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

8  Costuri in operare si intretinere  Medii-Ridicate Medii 

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

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

 Captare de apă;  
 Staţie de pompare apa brută;  
 Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare 

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

 Conductă de aducţiune;  
 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  
 Reţea de distribuţie.  

 

Figura 5-2 Schema alimentare cu apa de suprafata 

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă:  
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 Front de captare;  
 Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată);  
 Conducta de aducţiune;  
 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  
 Reţea de distribuţie.  

Figura 5-3 Schema alimentare cu apa subterana 

 

În general, starea resurselor de apă din judeţul Dolj este variată. Deşi calitatea apelor curgatoare 
este bună în cea mai mare parte, totuşi faptul că debitele cursurilor de apă sunt scăzute (cu excepţia 
Jiului şi Dunarii) determină folosirea frecventă a surselor subterane de apă ca unică sursă de apă 
potabilă. Sursele subterane de apă prezintă depăşiri ale concentraţiilor maxime admise la indicatori 
precum: NH4

+, Na+, Fe2
+

3
+, Mn2

+, NO2
-, NO3

-, duritate totală.  

Există 86 de localităţi cu sisteme de alimentare cu apă (toate cele 7 localităţi urbane şi 79 de localităţi 
rurale).  

Pentru localităţile urbane, sursele de apă pentru sistemele de alimentare cu apă sunt în principal 
subterane, după cum urmează: 

 Municipiul Craiova are sursa de suprafata si subterana;  
 Municipiul Calafat are sursă de suprafaţă;  
 Celelalte 5 localităţi: Băileşti, Filiaşi, Dăbuleni, Segarcea, Bechet au surse subterane 

(izvoarele Izvarna, foraje şi dren).  

Unele localităţi au deja un sistem complet şi independent de alimentare cu apă, în timp ce altele au 
primit fondurile necesare pentru a-şi realiza sistemul de alimentare cu apă, fonduri primite în 
principal prin intermediul programelor de dezvoltare pentru diferite stadii şi câteva prin programe 
de investiţii europene. 

5.2.8 Costuri unitare 

Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, 
instalatiile pentru tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de 
distributie sau de canalizare.  

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare 
elementare, in urma efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in 
Romania, cu specificul alimentarilor cu apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea 
contractorilor, a furnizorilor de materiale si echipamente, experienta Consultantului si alte surse 
identificate de Consultant.  

Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referinta pentru toate 
preturile utilizate fiind 2021. 
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Costurile investitiilor au rezultat prin inmultirea costurilor unitare cu cantitatile de lucrari rezultate 
ca fiind necesare pentru fiecare categorie de lucrari propuse sau cu numarul de locuitori echivalenti, 
dupa caz. 

5.2.9 Cerinte privind calitatea apei 

5.2.9.1 Conformitatea calitatii apei potabile cu legislatia UE 

Majoritatea comunelor dispun de un plan de alimentare cu apa pentru satele importante la care sunt 
racordati majoritatea locuitorilor. Sursa de alimentare o reprezinta apele subterane, calitatea 
acestora fiind buna, necesitand doar tratare prin clorinare. Apa furnizata este in continu monitorizata 
de catre Departamentul Sanatatii. Prin urmare, respecta toate legislatia europeana si nationala.  

Totusi, sunt cateva cazuri unde apele subterane sunt poluate cu nitrati si necesita tratare si 
indepartarea sulfului inainte de consum.  

De asemenea, în general pentru toate sursele de apă subterane ar fi necesară introducerea unui 
proces de dedurizare pentru a îmbunătătii calitatea apei livrată consumatorilor. 

5.2.9.2 Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare 

Este important sa fie identificate localitatile in care au fost identificati azotati in rezerva de apa si 
care este o problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 91/676/CEE, precum si stadiul 
actual al lucrarilor aflate in curs de executie.  

Problema nitratilor, sulfatilor si a manganului a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de 
proiectare. Pentru localitatile afectate de aceste propbleme s-a propus realizarea unor statii de 
tratare adecvate pentru a putea distribui consumatorilor o apa potabila care se incadreaza in 
standardele nationale.  

Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata potentialelor 
probleme pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 5-3 - Calitatea apei – controlul azotatilor 

Strategie Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul regional (OR)  

Partea responsabila 

Pe termen scurt Colectarea datelor istorice privind parametrii 
calitatii apei pentru a cunoaste tendinta 
concentratiilor substantelor contaminante  

Managementul activelor  

Colectarea datelor legate de procesul de tratare a 
apei din toate sistemele de alimentare cu apa 
existente si in curs de constructie  

Managementul activelor  

Analiza si revizuirea monitorizarii calitatii actuale a 
apei pentru a se asigura ca parametrii identificati 
sunt colectati corect.  

Managementul calitatii  

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

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

Hidro-geologic  

Realizarea unui model hidro-geologic al apei 
freatice  

Hidro-geologic  

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei de 
date care sa furnizeze parametrii tinta, de initiere 
si de actiune pentru interventia in cazul in care 
nivelul azotului depaseste nivelul permis  

Managementul activelor  
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Strategie Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul regional (OR)  

Partea responsabila 

Intocmirea unui plan de actiune pentru a face fata 
situatiilor in care azotatii depasesc nivelul-tinta. 
(publicitate, organizarea livrarii de apa imbuteliata 
la consumatorii supusi riscului)  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/Hidrogeologic  

Realizarea unui program de relatii publice pentru 
„urmarirea nitratilor”.  

Management  

Identificarea locatiilor actuale cu risc si conceperea 
unor optiuni (procese de tratare, surse alternative, 
importul de apa din zone cu risc scazut) pentru 
reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic  

Pe termen mediu Implementarea proiectelor de control ale nitratilor 
pentru locatiile cu riscuri.  

Management de Proiect 
/ Constructie  

Monitorizarea parametrilor de contaminare pentru 
identificarea locatiilor care ar putea deveni locatii 
cu risc  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic  

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” si 
conceperea unor optiuni (procese de tratare, surse 
alternative, importul de apa din zone cu risc 
scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic  

Pe termen lung Implementarea proiectelor de control ale nitratilor 
pentru locatiile cu risc poatential, ca masura 
preventiva.  

Project / Managementul 
Constructiilor  

Continuarea colectarii si monitorizarii contaminarii 
cu nitrati pentru a evalua riscul pentru apa bruta 
folosita in scopuri agricole.  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic  

 

5.2.10 Optiuni pe termen scurt 

Master Plan-ul, asa cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca 
instrument strategic decat ca un instrument de detaliu. 

Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de 
fezabilitate pentru proiecte individuale. 

5.2.11 Evaluarea optiunilor 

Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele:  

 Impactul asupra mediului;  
 Solutii centralizate/descentralizate;  
 Amplasarea siturilor Natura 2000;  
 Optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  
 Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de 

investitii, operare si intretinere;  
 Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de 

costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a 
justifica cel putin solutiile de cost.  

5.2.12 Analiza optiunilor pentru sisteme de alimentare cu apa centralizate 
versus descentralizate 

5.2.12.1 Generalitati 

In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale: 
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- Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele: 
 Surse de apa de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare  
 Apa subterana – puturi, foraje, drenuri  

- Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese, in functie 
de calitatea apei brute la sursa  
 Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice  
 Aerarea – impreuna cu pre-clorinarea, pentru indepartarea fierului dizolvat si a 

manganului  
 Dedurizarea – pentru reducerea continutului de calciu din apă  
 Coagularea –pentru floculare  
 Sedimentare – pentru separarea substantelor solidelor  
 Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat  
 Dezinfectie – pentru distrugerea bacteriilor  

- Statia sau statiile de pompare  
- Aductiunea sau liniile magistrale  
- Bazin sau bazine de stocare/rezervoare  
- Retea de distributie  

Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursa de 
alimentare cu apa suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este 
eficienta alimentarea cu apa dintr-o singura sursa. 

Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si proximitatea 
altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa se transporte 
apa potabila dinspre si adiacent sursei, din cauza lungimii prea mari a conductei magistrale sau a 
cerintelor de pompare de care ar fi nevoie.  

Prin urmare, una dintre optiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent 
de conducte, ar fi sa se determine daca poate fi sau nu asigurata aprovizionarea dintr-o alimentare 
cu apa adiacenta existenta, care poate avea sau nu capacitate de rezerva.  

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile in care se analizeaza optiunea de rezerve 
noi de apa. 
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Figura 5-4 Arborele decizional pentru un sistem nou de alimentare cu apa 

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata este 
determinata dupa cum urmeaza: 

Figura 5-5 Schema alimentarii cu apa 

Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt: 
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Tabel 5-4 – Detalii privind localitatile pentru alimentarea cu apa 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 

 Optiunea 1  

Statie de tratare separata pentru fiecare localitate 

 

Figura 5-6 Sistem centralizat de alimentare cu apa pentru 3 localitati 

 Optiunea 2  

O singura statie de tratare pentru localitatea cu conducta magistrala de aproximativ 4.000 m. 

Figura 5-7 Sistem independent de alimentare cu apa 
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5.2.12.2 Scenarii privind alimentarea cu apa 

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

Scenariul a-1  O varianta a scenariului in care doua localitati sunt suficient de concentrate si 
deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si o singura retea de 
distributie. 

Scenariul a-2  Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative deservite de o 
o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de distributie.  

Scenariul b  Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, statii de tratare a apei potabile 
si retele de distributie, situatie care poate fi determinata de factori geografici.  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are surse, statii 
de tratare a apei potabile si retele de distributie separate.  

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

Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa se prezinta in 
continuare, dupa cum urmeaza:  

 prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane;  
 devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata) pentru 

a forma granitele dezvoltarii urbane;  
 folosind utilitatile CAD standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a crea o 

zona;  
 se marcheaza in baza de date CAD orasele din cadrul zonei;  
 se verifica hartile CAD utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila 

grupare de zone (clustere);  
 se realizeaza analiza optiunilor.  

 

5.2.13 Analiza optiunilor privind gruparea aglomerarilor - centralizat versus 
descentralizat 

5.2.13.1 Generalitati 

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

Tabel 5-5 – Optiuni generale de evacuare a apelor uzate 

1 Optiunea 1 – Soluţie 
descentralizata  

Fiecare aglomerare are un sistem de canalizare 
individual.  

2 Optiunea 2 – Soluţie 
centralizata 

Aglomerari mici sunt racordate la statia de epurare a 
unei aglomerari medii sau mari  
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Figura 5-8 Optiuni generale de evacuare a apelor uzate 

Există o distanţă critică între localităţi, care este relevantă atunci când se evaluează dacă o localitate 
poate fi conectată cu altă localitate şi dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. 
Distanţa critică nu este o lungime constantă, dar depinde de o serie de condiţii:  

 Topografie  

Distanţa critica se mareste când o localitate poate fi conectata la cea mai apropiată localitate de 
dimensiuni mai mari gravitational, dacă există panta naturala între localităţi. Lungimea critica va 
descreste dacă apă uzată trebuie sa fie pompata, în cazul unei pante negative.  

 Mărimea localităţii care trebuie sa fie conectată  

Localitatea care urmează sa fie conectată la o altă localitate trebuie să aibă o anumită mărime în 
termeni de cantitate de apă uzată sau PE. Altfel, costurile de invesţitie pentru conectare şi eforturile 
operaţionale corespunzătoare vor fi prea ridicate în comparatie cu o soluţie individuală.  

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

Clusterele, avand ca element central aglomerarile prioritare si definite in Master Plan, s-au revizuit 
in cadrul acestei documentatii conform unei analize a optiunilor in care s-au inclus toate datele 
actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional.  

Totodata, pentru o cat mai fidela identificare a componentelor clusterelor s-au avut in vedere toate 
acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, marimea aglomerarii (P.E.), 
tendinte de dezvoltare in areal economic si demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Optiunile studiate s-au diferentiat in functie de valoare neta actualizata (VAN). 

5.2.13.2 Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate 

Un obiectiv important in cadrul Master Planului il constituie definirea variantelor optime pentru 
infrastructura de apa si apa uzata. Crearea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate este 
conditionata, in cea mai mare masura, de structura reliefului din zonele analizate si de concluziile 
analizei comparative privind costurile investitionale si cele de operare.  

Se are in vedere, de asemenea:  

 utilizarea disponibilului de apa potabila dat de reducerea pierderilor in retelele de distributie, 
reducerea cererii agentilor economici si a necesarului specific la populatie, pentru zonele 
periurbane;  

 existenta unei extinderi a spatiului de locuit spre centrele limitrofe ale municipiilor si 
oraselor.  

Dintre tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate, pot fi enumerate 
cele cuprinse in tabelul urmator:
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Tabel 5-6 –Tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate 

Populatie 
echivalenta 

Treapta de epurare Proces adoptat 

2.000-5.000  Mecano-biologica in statii de 
epurare compacte cu pat fix 
sau namol activat 

Statii compacte de epurare cum ar fi filtre de 
contact cu biodiscuri, filtre biologice, sau 
orice alt concept de epurare compact 

10.000-35.000  Avansata  Bioreactoare cu eliminare N si P  

Stabilizarea nămolului prin aerare prelungita  

>35.000  Avansata  Bioreactoare cu eliminare N si P  

Stabilizarea nămolului prin fermentare 
anaerobă  

Colectarea si transportul apelor uzate se poate realiza conform celor doua metode descrise mai jos. 

5.2.13.3 Transportul apelor uzate folosind conducte sub presiune 

Sistemul include o statie de pompare echipata adecvat si o conducta sub presiune pana la statia de 
epurare.  

Sistemul functioneaza intermitent, pompele fiind controlate de nivelul apei din camera umeda a 
statiei de pompare. Pentru localitati mici pompele functioneaza in mod normal 10 minute pe ora, de 
cateva ori pe zi si foarte putin noaptea. In aceste conditii, conducta sub presiune trebuie proiectata 
considerand viteze de peste 1 m/s si aceasta inseamna o inaltime de pompare considerabila. 

5.2.13.4 Transportul apelor uzate folosind conducte sub gravitationale 

Sistemul include conducte de canalizare gravitationale proiectate sa se obtina o viteza minima de 
0,7 m/s pentru a se asigura autocuratirea. In mod normal, pentru asigurarea acestor conditii este 
nevoie de o panta de 3‰ si din acest motiv, colectorul atinge pe o lungime de 2.000 m, o adancime 
de 7 m. Daca distanta catre SE este mai lunga, este necesara o noua statie de pompare pentru a 
ridica apa uzata de la nivelul -7 m la nivelul -1 m. Colectoarele din afara localitatilor sunt prevazute 
cu camine situate la distanta de 60 m. Sistemul necesita de asemenea intretinere intensa atat pentru 
statia de pompare cat si pentru colectoarele de canalizare.  

Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente: 

- Reteaua de canalizare: 
 Combinata (canalizare si apa pluviala in aceeasi retea) 
 Separata (o retea pentru canaizare si una pentru apa pluviala) 

- Statia de epurare a apei uzate: 
 Pre-tratare 

 Gratare, separare de grasimi, separare nisip 
 Epurare primara 

 Decantare primara 
 Epurare secundara 

 Namol activat 
 Bazine aerate de suprafata 
 Paturi de filtre (paturi de oxidare) 
 Filtre biologice aerate 
 Bioreactori cu membrana 
 Sedimentare secundara 
 Contactori biologica rotativi 

 Epurare tertiara 
 Filtrare 
 Lagune 
 Puturi umede construite 
 Indepartarea nutrientilor 
 Indepartarea azotului 
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 Dezinfectie 
 Dezinfectia apei uzate 
 Dezinfectia namolului 

 Tratarea si evacuarea namolului 
 Digestia anaeroba 
 Digestia aeroba 
 Descompunerea 
 Evacuarea namolului 

- Statie/statii de pompare 
- Canale magistrale 
- Deversor de apa pluviala la sistemele combinate 

Costul pentru realizarea statiilor de epurare si intretinerea lor indica faptul ca se pot realiza economii 
la scara prin centralizarea epurarii apei uzate.  

Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si vecinatatea 
lucrarilor sunt de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate intr-o singura statie.  

Conceptul de sistem centralizat are la baza faptul ca sistemele de canalizare ale centrelor urbane 
deservesc in prezent si o parte a localitatilor aflate in zonele periurbane; aceste sisteme dispun de 
facilitati de colectare, transport si epurare a apelor uzate pentru care sunt necesare lucrari de 
reabilitare si/sau extindere in vederea indeplinirii conditionalitatilor de conformare. Pentru restul 
localitatilor aflate in zona rurala, au fost propuse solutii tehnice care asigura gruparea proceselor de 
epurare intr-o singura locatie, ceea ce conduce la cresterea performantelor in acest domeniu. Apele 
uzate sunt dirijate prin sisteme gravitationale (sau pompare) catre SEAU de baza.  

Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si proximitatea altei 
dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau potrivit din 
punct de vedere tehnic (durata mare de retentie in canale) sa se evacueze debitele gravitational sau 
prin pompare din celelalte localitati. Un sistem descentralizat de canalizare va fi realizat in unele 
comune din regiune, care vor fi dotate cu propriul sistem de canalizare.  

Sistemele descentralizate rezolva local colectarea si epurarea apelor uzate pentru principalele centre 
urbane si rurale din aglomerare adoptand sisteme suplimentare: statii de epurare in executie prin 
alte programe de finantare, existenta unui receptor in apropierea locatiei, evitarea transportului 
apelor uzate pe distante lungi sau in tranzit prin retele existente; in aceasta optiune se reduce 
lungimea traseelor de transport a apelor uzate cu 7,5-10% si numarul de statii de pompare a apelor 
uzate cu 30-40%.  

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una 
dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata. Metoda 
de asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al 
debitelor de canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la 
un sistem de ape uzate propus.  

In ambele variante sunt analizate: 

 statii de epurare centralizate si/sau independente pe locatii avand capacitati diferite;  
 studii tehnico-economice privind tratarea si deshidratarea namolurilor: in fiecare locatie sau 

in locatii concentrate prin transport hidraulic si/sau cisterne; se ia in consideratie tratarea 
locala a namolului prin instalatii mobile care sa deserveasca mai multe amplasamente. 

Principalele criterii care au stat la baza evaluarii optiunilor sunt:  

 distantele intre localitati si lungimea colectoarelor principale care deservesc o comunitate;  
 cotele terenului amplasamentului fata de comunitatea centrala si relativ fata de receptor;  
 capacitati de transport pentru volumele de namol;  
 capacitati ale unitatilor de deshidratare.  

Directiva 91/271/EEC ofera posibilitatea adoptarii unei asa numite „solutii adecvate” in cazul 
aglomerarilor sub 2.000 l.e. Dintre aceste solutii recomandate putem exemplifica bazinele 
vidanjabile sau paturile biologice naturale.  
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In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi, in analiza de optiuni pentru fiecare aglomerare, 
va fi urmat arborele decizional de mai jos. 

Figura 5-9 Arborele decizional pentru un sistem nou de apa uzata  

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt 
determinate dupa cum urmeaza: 

Figura 5-10 Schema canalizare 
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Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele: 

Tabel 5-7 – Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 

 Optiunea 1  

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate.  

 Optiunea 2  

O singura statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 4.000 m. 

5.2.13.5 Scenarii privind colectarea apei uzate 

Scenariul a  Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si o statie de 
epurare  

Scenariul a-1  O varianta a scenariului a in care doua localitati sunt suficient de concentrate si 
deservite de o singura statie de epurare  

Scenariul a-2  Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde cateva zone administrative deservite 
de o statie de epurare  

Scenariul b  Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, situatie care 
poate fi determinata de factori geografici. Acest scenariu nu va avea nici un efect in 
reducerea sau cresterea numarului de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca 
aglomerarea in ceea ce priveste colectarea sau epurarea  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative, care are sisteme 
de colectare separate si care e deservita de mai multe statii de epurare.  

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

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei sunt prezentate in urmatoarea figura 
de mai jos: 
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Figura 5-11 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei 

5.2.13.6 Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate 

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate 
comunitatile reprezinta problema-cheie a Master Planului. In special pentru aglomerarile de populatie 
sub 2.000 p.e. alegerea unui sistem depinde foarte mult de costurile angajate.  

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

Tabel 5-8 – Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare a apelor uzate 

Criterii  Intrebari care trebuie puse  

Suprafata totala de teren  Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?  

Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv?  

Capacitate in caz de avariii ale 
sistemului sau intrerupere de 
curent  

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

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

Performanta de epurare 
asteptata  

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura ca 
mediul receptor (apa freatica) si sanatatea umana nu vor fi 
afectate? 
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Criterii  Intrebari care trebuie puse  

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

Utilizarea electricitatii  Care este necesarul de energie pentru obtinerea performentei 
dorite?  

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

Cerinte privind functionarea si 
intretinerea  

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

Pentru service este necesar un tehnician calificat?  

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

Ce component se vor uza si vor trebui inlocuite?  

Vor fi disponibile piesele de schimb?  

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

Producerea de namol  Namolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de 
management de la distanta?  

Cine va presta acest serviciu si cat va costa?  

5.2.13.7 Evaluarea optiunilor de epurare 

Tabelul de mai jos, conform NTPA 011, indica concentratiile admise pentru apa epurata, in functie 
de marimea aglomerarii si specifica procentul minim de reducere in functie de parametrul analizat. 

Tabel 5-9 – Calitatea apei uzate epurate conform NTPA 001-011 

Parametru Concentratie Procent minim de 
reducere (%) 

Consum biochimic de 
oxigen (CBO5 la 200C), 
fara nitrificare  

25 mg O2/dm3  70 – 90  

40 in conditii speciale  

Consum chimic de oxigen 
(CCO)  

125 mg O2/dm3  75  

Suspensii solide totale  35 mg/dm3 (peste 10.000 p.e.)  

60 (2.000 – 10.000 p.e.)  

90 (peste 10.000 p.e.)  

70 (2.000 – 10.000 p.e.)  

Fosfor total  2 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  

1 mg/dm3 (peste 100.000 p.e. sau 
zone sensibile)  

80 

Azotat total  15 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  

10 (peste 100.000 p.e. sau zone 
sensibile)  

70 - 80 

Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de incarcare ca 
si apele uzate menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie. 

Se va urmari calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare, pentru a 
preveni introducerea in sistem a elementelor cu rol inhibitor in procesul de epurare (metale grele, 
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etc.). Apele uzate industriale care se afla in aceasta situatie trebuiesc preepurate in prealabil, astfel 
incat, la descarcarea in reteaua publica de canalizare sa se conformeze prescriptiilor din NTPA 002 
(CBO5 – max. 300 mg/l; CCO-Cr max. 500 mg/l etc.).  

Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind epurarea 
apelor uzate urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2002. 

5.2.13.8 Optiuni de epurare recomandate pentru populatii < 50 p.e. 

Este recomandata folosirea foselor septice cu sisteme de absorbtie pentru aglomerari < = 50 p.e., 
pentru urmatoarele motive: 

 cost rezonabil 
 modular 
 necesar de teren limitat 
 nu este afectat de vremea rece  
 nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  
 cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate  

5.2.13.9 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 50 si ≤ 2.000 p.e. 

Numarul optiunilor disponibile pentru epurarea apei uzate in comunitatile mici este destul de mare 
si cuprinzator. Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.  

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea 
dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea internationala arata ca aceasta este cea mai 
buna optiune pentru implementarea rapida a programului. In fapt, aceasta inseamna ca se alege un 
singur tip de statie de epurare ape uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului 
la toate tipurile de locatii.  

Desi SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si modularii, se recomanda folosirea 
sistemului de tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele pentru aglomerarile > 50 p.e. si 
< 2.000 p.e. din urmatoarele motive: 

 Costuri comparabile cu ale altor sisteme  
 Concentratiile de efluent ale CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la sistemul RBC si 

nu exista posibilitatea indepartarii azotului pana la 70% din sistemul de baza modular 
 Necesar de teren limitat  
 Nu este afectat de vremea rece  
 Nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  
 Cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate. 

5.2.13.10 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 2.000 si ≤ 10.000 p.e. 

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea 
dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, prezenta efluentului industrial sau 
comercial poate afecta alegerea procesului si sistemului pentru producerea calitatii necesare a 
efluentului.  

Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de statii recomandate pentru 
implementarea viitoare sunt: SBR (Sequencing Batch Reactor), sant de oxidare si namol activat 
conventional in statie transportabila, in aceasta ordine. 

Tabel 5-10 – Evaluarea recomandata a opiunilor de tratare 

Ordinea de preferinta 
recomandata  

Tipul de sistem  

1 SBR  

2 Sant de oxidare  

3 Statie compacta (namol activat conventional)  

4 RBC (contactoare biologice rotative)  
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Ordinea de preferinta 
recomandata  

Tipul de sistem  

5 Laguna aerata  

 

5.2.14 Situtia existenta a proiectelor realizate la nivel judetean 

Prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, si prin alte programe nationale au 
fost executate lucrari in urmatoarele UAT-uri: Filiasi, Craiova, Pielesti, Podari, Bailesti, Sadova, 
Plenita, Segarcea, Amarastii de Jos, Barca, Bistret, Caraula, Cetate, Cosoveni, Daneti, Desa, Galicea 
Mare, Ghidici, Giurgita, Goicea, Leu, Lipovu, Marsani, Motatei, Negoi, Rast, Tuglui, Unirea, Urzicuta, 
Valea Stanciului 

In cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 in judetul Dolj s-au realizat 
investitii in 22 UAT-uri aflate in operarea CAO (Craiova, Carcea, Malu Mare, Ghercesti, Mischii, 
Cotofenii din Dos, Simnicu de Sus, Isalnita, Breasta, Bucovat, Ostroveni, Calarasi, Bechet, Sarata, 
Dăbuleni, Calafat, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Cerat, Bailesti, Plenita).  

În zona rurală s-au realizat proiecte finantate si în cadrul altor programe pentru extinderea/ 
introducerea de sisteme de canalizare si statii de pompare/statii de epurare. 

Tabel 5-11 – Situatia principalelor investitii realizate/in curs de implementare pentru sistemul de 
canalizare până în anul 2021 pentru clustere/aglomerări mai mari de 2.000 locuitori (altele decat 
POIM) 

Cluster Aglomerare Populatie Principalele investitii existente 

- Podari (Podari, Livezi, 
Gura Vaii, Tuglui) 

7.537 Retea de canalizare, 2 statii de 
epurare 

- Amarastii de Jos 
(Amarastii de Jos, 
Prapor) 

3.924 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Barca 3.460 Retea de canalizare, statie de epurare 

Bistretu Vechi Bistretu Vechi 2.293 Retea de canalizare, statie de epurare 

Plenita-Caraula Caraula 2.273 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Celaru (Celaru, 
Ghizdavesti, Marotinu 
de Jos, Soreni) 

3.708 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Cetate 4.484 Retea de canalizare, statie de epurare 

Calafat Ciupercenii Noi 3.792 Retea de canalizare, deverseaza in 
SEAU Calafat 

- Daneti (Daneti, 
Braniste) 

4.236 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Desa 4.446 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Gangiova 2.324 Retea de canalizare, statie de epurare 

Giurgita Giurgita  2.183 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Goicea 2.589 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Marsani 4.451 Retea de canalizare, statie de epurare 

- Negoi 2.096 Retea de canalizare, statie de epurare 
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Cluster Aglomerare Populatie Principalele investitii existente 

Bechet Sadova 7.481 Retea de canalizare, deverseaza in 
SEAU Bechet 

- Urzicuta 2.386 Retea de canalizare, statie de epurare 

În plus, fată de investitiile prezentate mai sus pentru aglomerarile peste 2.000 de locuitori, s-au mai 
realizat investitii si în alte comune având un număr mai redus de locuitori: 

 

Tabel 5-12 – Situatia principalelor investitii realizate/in curs de implementare pentru sistemul de 
canalizare până în anul 2021 pentru clustere/aglomerări mai mici de 2.000 locuitori (altele decat 
POIM) 

Comuna Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Afumati Afumati, Boureni, 
Covei 

2.470 Retea de canalizare, statie de epurare 

Apele Vii Apele Vii 1.981 Retea de canalizare, statie de epurare 

Argetoaia Salcia 1.074 Retea de canalizare, statie de epurare 

Bistret Bistretu Nou 865 Retea de canalizare, statie de epurare 
nefunctionala (transport apa uzata le 
SEAU Bistretu Vechi) 

Plosca, parte a 
clusterului Bistretu 
Vechi 

779 Retea de canalizare, transport apa 
uzata la SEAU Bistretu Vechi 

Brabova Brabova 552 Retea de canalizare, statie de epurare 

Bradesti 

 

Bradesti, Bradesti 
Batrani 

2.100 Retea de canalizare, statie de epurare 

Tatomiresti, Racarii de 
Jos 

1.940 Retea de canalizare, statie de epurare 

Calopar Calopar 1.266 Retea de canalizare, statie de epurare 

Carpen Carpen 798 Retea de canalizare, statie de epurare 

Cleanov 1.316 Retea de canalizare, statie de epurare 

Castranova Castranova, Puturi 3.183 Retea de canalizare, statie de epurare 

Cetate Moreni 551 Retea de canalizare, statie de epurare 

Cioroiasi Cioroiu Nou 483 Retea de canalizare, statie de epurare 

Dobresti Dobresti, Georocel, 
Murta, Toceni 

1.795 Retea de canalizare, statie de epurare 

Dragotesti Dragotesti, Benesti, 
Bobeanu, Buzduc, 
Popanzalesti, Viisoara 

2.039 Retea de canalizare, statie de epurare 

Dranic Dranic 1.032 Retea de canalizare, statie de epurare 

Booveni, Foisor 709 Retea de canalizare, statie de epurare 

Galiciuica Galiciuica 1.418 Retea de canalizare, statie de epurare 

Gighera Gighera, Nedeia, 
Zaval 

2.937 Retea de canalizare, statie de epurare 
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Comuna Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Giurgita Curmatura 481 Retea de canalizare, transport apa 
uzata la SEAU Giurgita 

Goiesti Goiesti, Muereni, 
Vladimir, Fantani, 
Mogosesti 

1.856 Retea de canalizare, statie de epurare 

Grecesti Grecesti, Barboi, 
Busu, Busuletu, 
Gradistea, Gropanele 

1.600 Retea de canalizare, statie de epurare 

Macesu de Jos Macesu de Jos 939 Retea de canalizare, statie de epurare 

Macesu de Sus Macesu de Sus 1.264 Retea de canalizare, statie de epurare 

Melinesti Melinesti 702 Retea de canalizare, statie de epurare 

Bodaiestii de Sus, 
Odoleni 

422 Retea de canalizare, statie de epurare 

Murgasi Balbota de Jos, 
Balbota de Sus, 
Busteni, Gaia 

1.134 Retea de canalizare, statie de epurare 

Orodel Calugarei 583 Retea de canalizare, statie de epurare 

Perisor Perisor 1374 Retea de canalizare, statie de epurare 

Maracinele 264 Retea de canalizare, statie de epurare 

Pielesti Campeni 688 Retea de canalizare, statie de epurare 

Seaca de Camp Seaca de Camp, parte 
a clusterului Bailesti 

917 Retea de canalizare, transport apa 
uzata la SEAU Bailesti 

Teslui Preajba de Jos, 
Cosereni 

318 Retea de canalizare, statie de epurare 

Varvoru de Jos Varvoru de Jos, 
Ciutura, Criva, 
Dragoaia, Gabru, 
Varvor 

2.339 Retea de canalizare, statie de epurare 

Varvoru de Jos Dobromira 295 Retea de canalizare, statie de epurare 

Verbita Verbita 785 Retea de canalizare, statie de epurare 

 

Tabel 5-13 – Situatia principalelor investitii realizate/in curs de implementare pentru sistemul de 
alimentare cu apa potabila până în anul 2021 pentru localitati mai mici de 2.000 locuitori (altele 
decat POIM) 

Sistem Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Bradesti* Bradesti, Racari, 
Tatomiresti 

3.632 Racord la aductiunea Isvarna fir I, 
SP, ST, retea de distributie 

Almaj* Almaj, Bogea, Mosneni, 
Sitoaia 

1.851 Racord la aductiunea Isvarna fir I, 
SP, SC, rezervoare, retea de 
distributie 
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Sistem Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Bralostita* Bralostita, Ciocanele, 
Racovita, Schitu, Sfracea, 
Valea Fantanilor 

3.455 Racord la aductiunea Isvarna fir I si 
front de captare, SP, ST, rezervoare, 
retea de distributie 

Scaesti* Scaesti, Valea lui Patru 2.006 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Cotofenii din 
Fata* 

Beharca, Cotofenii din 
Fata  

1.786 Racord la aductiunea Isvarna fir I, 
rezervoare, retea de distributie 

Teasc* Teasc, Secui 3.051 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Bratovoesti* Bratovoesti 1.257 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Afumati Afumati, Boureni, Covei 2.470 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Amarastii de 
Sus 

Amarastii de Sus, Svorsca 1.597 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Apele Vii Apele Vii 1.981 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Argetoaia Argetoaia 1.465 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Salcia Salcia 1.074 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Bistretu Nou Bistretu Nou 865 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Polsca Plosca 779 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Botosesti-Paia Botosesti-Paia 759 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Brabova Brabova 552 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Bulzesti Prejoi, Bulzesti, Gura 
Raciului, Infratirea, 
Saliste, Saculesti 

1.297 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Calopar Calopar, Bazdana, 
Belcinu, Panaghia, Salcuta 

3.492 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Carna Carna 1.278 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Carpen Carpen, Cleanov 2.114 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Castranova Castranova, Puturi 3.183 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Catane Catane, Catanele Noi 1.718 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Celaru Celaru, Ghizdavesti, 
Soreni, Marotinu de Sus 

3.707 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 
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Sistem Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Cernatesti Cernatesti, Cornita, 
Rasnicu Baragan, Rasnicu 
Oghian, Tiu 

1.809 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Cioroiasi Cioroiasi 920 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Diosti Diosti, Radomir 2.171 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Ciocanesti Ciocanesti 693 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Dobresti DObresti, Caciulatesti, 
Georocel, Murta, Toceni 

2.291 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Dobrotesti Dobrotesti, Nisipuri 1.625 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Dragotesti Dragotesti, Benesti, 
Bobeanu, Buzduc, 
Popanzalesti, Viisoara 

2.039 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Dranic Dranic 1.032 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Padea Padea 827 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Booveni Booveni 359 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Farcas Farcas, Amarasti, 
Golumbu 

1.549 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Galiciuica Galiciuica 1.418 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Ghindeni Ghindeni 1.816 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Gighera Gighera, Nedeia 2.106 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Zaval Zaval 831 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Gangiova Gangiova 1.343 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Giubega Giubega 1.910 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Goiesti Goiesti, Fantani, 
Mogosesti, Muereni, 
Vladimir 

1.856 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Grecesti Grecesti, Barboi, Busu, 
Busuletu, Gradistea, 
Gropanele 

1.600 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Intorsura Intorsura 1.414 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

34 

Sistem Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Macesu de Jos Macesu de Jos, Sapata 1.255 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Macesu de Sus Macesu de Sus 1.264 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Melinesti Melinesti 702 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Bodaiestii de 
Sus 

Bodaiestii de Sus, Odoleni 422 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Velesti Velesti 434 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Balbota Balbota de Jos, Balbota de 
Sus, Besteni, Gaia 

1.134 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Calugarei Calugarei 583 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Perisor Perisor 1.374 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Maracinele Maracinele 264 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Plesoi Plesoi, Milovani 1.203 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Predesti Predesti 1.782 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Radovan Radovan, Fantanele 1.104 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Robanesti Robanesti de Jos, Bojoiu, 
Golfin, Lacrita Mare, 
Lacrita Mica, Robanestii de 
Sus 

2.246 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Rojiste Rojiste, Tamburesti 2.271 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Seaca de Camp Seaca de Camp, Piscu Nou 1.843 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Seaca de Padure Seaca de Padure 403 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Secu Secu, Comanicea, 
Sumandra 

832 Front de captare, SP, ST, 
rezervoare, retea de distributie 

Silistea Crucii Silistea Crucii 1.509 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Talpas Talpas, Moflesti, Nistoi, 
Putinei, Socei 

1.184 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Teslui Teslui, Urieni, Viisoara 
Mosneni 

1.156 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Preajba de 
Padure 

Preajba de Padure 460 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 
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Sistem Localitati Populatie Principalele investitii existente 

Preajba de Jos Preajba de Jos, Cosereni 318 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Urzica Mare Urzica Mare 548 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Vartop Vartop 1.555 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Ciututra Ciututra 629 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Varvor Varvor 591 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Varvoru de Jos Varvoru de Jos 242 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Gabru Gabru 297 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Criva Criva 386 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Dobromira Dobromira 295 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Vela Vela, Bucovicior, 
Desnatui, Gubaucea, 
Seglet, Stiubei, Suharu 

1.822 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

Verbita Verbita 785 Front de captare, SP, SC, 
rezervoare, retea de distributie 

*la finalizarea lucrarilor prin POIM, aceste localitati vor fi racordate la aductiunea Isvarna fir II 
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5.3 OPŢIUNI DE EVALUARE 

5.3.1 Proiecte noi pentru alimentare cu apa si epurarea apei uzate 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă 
și respectiv apă uzată. La acest nivel nu se pot face evaluari detaliate, ci strategii la nivel judetean. 
Pentru aceasta s-a tinut cont de cateva criterii: 

Solutii centralizate/ descentralizate pentru alimentarea cu apa si epurare  

 Uneori, un sistem centralizat pentru o anumita grupare sau aglomerare poate costa mai mult 
in ceea ce priveste costul de capital, dar costul de intretinere poate fi redus mult pe durata 
de viata a proiectului  

Locatiile  

 Toate locatiile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa permita accesul usor al 
vehiculelor de intretinere, a vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales in localitatile rurale  

Optiunile tehnologice (luand in calcul costurile de investitii, operare si intretinere); compararea 
costurilor pe durata de viata a diferitelor alternative de proces pentru statii de epurare si statii de 
tratare a apei  

 Pentru fiecare proiect poatential se va determina costul de investitie, operare si intretinere  
 Se recomanda folosirea sistemelor RBC pentru aglomerari cu o populatie echivalenta intre 

50 p.e. si 2.000 p.e.  
 Se recomanda folosirea foselor septice pentru aglomerari cu o populatie echivalenta sub 50 

p.e.  

Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investitii, de operare si intretinere  

 Pentru fiecare optiune s-a intocmit o lista de costuri care include costul de investitii si 
costurile de operare si intretinere  

Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a optiunilor semnificative si 
beneficiile economice si costurile, in special cele de mediu pentru a justifica solutia cea mai putin 
costisitoare.  

5.3.2 Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor 
uzate 

5.3.2.1 Reguli orientative pentru proiecte 

Reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde sunt identificate, fac obiectul unor 
proiecte care trebuie sa respecte prevederile ghidului elaborat de catre MMAP.  

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind problemele 
generale privind deteriorarea conductelor si a pierderilor de apa excesive in zonele urbane in care 
exista retele de alimentare cu apa.  

In mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaza infiltratii 
excesive in sisteme, supraincarcand statiile de epurare si generand probleme in procesul de epurare 
si eficienta statiilor de epurare. 

5.3.2.2 Materialele pentru conducte si necesarul de reabilitare 

Otel  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, 
rezistenta buna la incarcari dinamice.  

PEID  Conductele uzuale sub 1000 mm, protectie buna impotriva coroziunii, punere in 
opera usoara, tronsoanele de conducta usor de manevrat, preturi mici.  

Fonta ductila  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, greu de 
manevrat, raspunde bine la incarcari dinamice, material scump  

PAFSIN  Conducte de toate diametrele, material usor de manevrat si de pus in opera 
protectie foarte buna impotriva coroziunii, material scump 
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PVC  Protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera usoara, tronsoanele de 
conducta usor de manevrat, preturi mici, rezistența mecanica ridicata, mai 
puțin sensibila la tasari sau deplasari ale terenului, rugozitatea redusa.  

Avariile care se produc din cauza vechimii si a materialelor conductelor pot genera urmatoarele 
probleme:  

 producerea unui volum de apa mult mai mare decat necesarul real al consumatorilor;  
 costuri mari de productie, exploatare si intretinere, ca urmare a pierderilor foarte mari de 

apa;  
 un consum sporit de energie;  
 debit de apa si presiuni necorespunzatoare la consumatori;  
 infiltratii la subsolul cladirilor si al drumurilor, periclitand stabilitatea acestora;  
 infiltratii in sistemul de canalizare, marind volumul apelor menajere care trebuie epurate;  
 frecventa avariilor determina un impact social negativ cu influente asupra relatiilor dintre 

regie si consumatori (intreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie);  
 din cauza frecventelor intreruperi in distributia apei, ca urmare a avariilor, poate apare 

contaminarea cu produsi de coroziune si impuritati, care conduc la modificarea calitatii 
organoleptice si fizico-chimice a apei distribuite;  

 din cauza gradului avansat de uzura al retelelor de distributie, in combinatie cu starea la fel 
de proasta a retelelor de canalizare adiacente, exista posibilitatea contaminarii bacteriene a 
apei potabile, atunci cand retelele sunt depresurizate pentru lucrari de reparatii.  

Pe langa deficientele mentionate mai sus se pot adauga si cele datorate lipsei vanelor pentru 
sectorizarea retelelor de alimentare cu apa:  

 imposibilitatea localizarii zonelor in care se produc avarii, pentru limitarea pierderilor de apa;  
 in cazul avariilor, sistarea alimentarii cu apa a consumatorilor in zone extinse;  
 imposibilitatea asigurarii unor presiuni diferentiate, corespunzatoare necesarului pe zone.  

5.3.3 Baza de date 

Datele obtinute de la Institutul National de Statistica (INS) reprezinta principala sursa de informatii 
in domeniul socio-economic si financiar. De asemenea, au fost utilizate informatii furnizate de 
Directia Judeteana de Statistica.  

Informatiile utilizate in elaborarea analizelor au fost urmatoarele:  

 limitele administrativ-teritoriale (judet, comune, zone construite);  
 datele demografice  
 infrastructura rutiera (Autostrazi, Drumuri Europene, Drumuri Nationale, Judetene si 

Comunale);  
 infrastructura feroviara;  
 hidrogeologie (Bazinul hidrografic al râului Jiu, Olt: resurse subterane si de suprafata);  
 topografie;  
 dezvoltare urbanistica;  
 ariile protejate;  
 infrastructura de turism.  
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5.4 OPTIUNI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ 

5.4.1 Introducere 

În prezent, județul este prevăzut cu 74 de sisteme de alimentare cu apă existente.  

Pentru realizarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa, de regula, s-a tinut cont de specificul 
judetului, si anume de faptul ca exista un sistem regional, un sistem sub-regional, 3 sisteme zonale 
si 70 sisteme locale de alimentare cu apa. Totodata, sunt in curs de executie si dare in exploatare 
alte 21 sisteme locale de alimentare cu apa. 

În cele ce urmează, este prezentată analiza opțiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa, acolo 
unde au putut fi identificate soluţii (conditii geografice favorabile, capacitati suficiente ale facilitatilor 
existente etc.) privind gruparea mai multor localitati. 

Precizam faptul ca pentru evaluarea optiunilor a fost folosita o baza de date a preturilor unitare 
construita de Consultat pe baza experientei proiectelor aflate in curs de implementare prin POIM si 
luand in considerare evolutia preturilor in orizontul de timp al Master Planului.  

Totodata, mentionam faptul ca analizele de optiuni includ doar acele componente ale sistemelor de 
alimentare cu apa/canalizare care difera de la o optiune la alta. 

5.4.2 Sistemul regional de alimentare cu apa Isvarna - Craiova 

Sistemul regional Isvarna acopera 2 judete si alimenteaza cu apa 9 UAT-uri de pe teritoriul judetului 
Gorj si 7 UAT-uri de pe teritoriul judetului Dolj. Prin fonduri POIM sunt prevazute lucrari de extindere 
si reabilitare a conductei de aductiune Isvarna – Craiova, fir II si, totodata, conectarea a inca 13 
UAT-uri din judetul Dolj la acest sistem. Astfel ca, la terminarea perioadei de implementare a 
proiectului, un numar total de 20 de UAT-uri de pe teritoriul judetului Dolj va beneficia de apa de 
calitate, produsa si distribuita la costuri reduse. 

Pe langa cele 20 de UAT-uri beneficiare exista o serie de sate (cu mai mult de 50 locuitori) aflate in 
vecinatate, care nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa si nu au investitii in derulare. 
Acestea sunt: Meteu, (UAT Bradesti), Cotu, Crovna (UAT Breasta), Campeni (UAT Pielesti), 
Luncusoru, Ungheni (UAT Ghercesti), Calinesti (UAT Mischii), Gura Vaii, Livezi (UAT Podari), Badosi, 
Prunet si Georocu Mare (UAT Bratovoesti). 

Tinand cont de cele prezentate mai sus, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor enumerate anterior la sistemul regional de alimentare cu apa 
Isvarna – Craiova; 

 Optiunea 2: realizarea de sisteme independente de alimentare cu apa pentru satele 
enumerate mai sus, grupate in functie de amplasarea geografica. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 2.571.419 24.271 

Opţiunea 2 2.471.773 172.289 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.663.047 10.028.870 

NPV la 4% 2.401.486 5.643.185 

NPV la 8% 2.031.384 3.604.674 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satelor enumerate anterior la sistemul regional 
de alimentare cu apa Isvarna (opțiunea 1), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de 
vedere tehnico-economic. 
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5.4.3 Sistem sub-regional de alimentare cu apa Craiova 

Sistemul sub-regional de alimentare cu apa Craiova este format din sistemele Craiova, Carcea, Malu 
Mare si Breasta.  

Acesta include 5 surse de alimentare cu apa (2 de suprafata si 3 subterane), 5 statii de tratare/ 
clorinare, 6 gospodarii de apa si o multitudine de statii de pompare.  

In partea de nord-est a judetului Dolj, exista o serie de UAT-uri (Goiesti, Melinesti, Farcas, Talpas, 
Murgas si Bulzesti) care au, realizate sau in curs de executie, sisteme individuale centralizate de 
alimentare cu apa. Sursele de alimentare identificate in zona sunt cele subterane de mare adancime, 
deoarece este o zona petroliera. Astfel, a fost realizata o analiza de optiuni pentru regionalizarea 
zonei, cu atat mai mult cu cat sistemul sub-regional Craiova dispune de un surplus de apa tratata. 

Tinand cont de considerentele prezentate anterior, analiza de optiuni include: 

 Optiunea 1: conectarea UAT-urilor Goiesti, Melinesti, Farcas, Talpas, Murgas si Bulzesti la 
sistemul sub-regional Craiova (executie aductiune de la rezervoarele Simnicu de Sus catre 
Goiesti – Melinesti – Farcas – Talpas, respectiv catre Motoci – Murgasi – Bulzesti); totodata, 
se propune extinderea lucrarilor existente catre satele apartinatoare celor 6 UAT-uri care nu 
au infrastructura centralizata de alimentare cu apa; 

 Optiunea 2: pastrarea situatiei existente, in care fiecare din cele 6 UAT-uri (sisteme 
individuale de alimentare cu apa) si extinderea sistemelor catre satele apartinatoare, care 
nu au infrastructura de alimentare cu apa. 

Nota: *Mentionam faptul ca analiza de optiuni nu poate include si varianta cu alimentare din 
conducta de aductiune Isvarna-Craiova fir II, deoarece capacitatea conductei asigura necesarul 
localitatilor/UAT-urilor declarate in POIM, pentru care sunt deja lucrari in executie. Pentru UAT-urile 
din prezenta analiza de optiuni este necesara suplimentarea debitului, care s-ar putea realiza printr-
o conducta de aductiune separata (noua sau reabilitarea conductei Isvarna-Craiova fir I), insa, tinand 
cont de anvergura lucrarilor, aceasta nu mai este considerata fezabila. Totusi, dupa darea in 
exploatare a conductei de aductiune, daca pe o perioada de 3-5 ani se constata faptul ca debitul 
furnizat depaseste necesarul, se poate analiza ca localitatile din nord-estul judetului sa fie alimentate 
din respectiva conducta. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 9.769.926 126.386 

Opţiunea 2 3.142.159 196.170 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 12.954.088 13.409.045 

NPV la 4% 10.365.736 7.333.172 

NPV la 8% 8.316.624 4.604.152 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta pastrarea situatiei existente (a sistemelor individuale de 
alimentare cu apa - opțiunea 2), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.4 Sistem zonal de alimentare cu apa Bailesti 

Sistemul de alimentare cu apa Bailesti deserveste in prezent localitatea Bailesti, iar pentru Balasan 
exista lucrari in curs de implementare prin fonduri POIM. Datorita calitatii bune a apei, aceasta 
necesita doar o dezinfectie inainte de a fi distribuita catre consumatori. 
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Localitatile Segarcea, Barca, Goicea dispun de sisteme proprii de alimentare cu apa, avand insa 
costuri de exploatare ridicate din cauza calitatii slabe a apei brute, care necesita un proces complex 
de tratare. 

Tinand cont de cele prezentate anterior, se propune o analiza de optiuni, care include: 

 Optiunea 1: extinderea sistemului de alimentare cu apa Bailesti, prin executia unor conducte 
de transport apa tratata, catre localitatile Segarcea, Birca si Goicea si renuntarea la fronturile 
de captare locale existente si a proceselor de tratare complexe; 

 Optiunea 2: pastrarea situatiei existente (a sistemelor individuale de alimentare cu apa). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 5.889.077 214.302 

Opţiunea 2 0 993.407 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 10.682.302 24.835.175 

NPV la 4% 7.732.214 12.264.957 

NPV la 8% 5.856.580 6.682.569 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta regionalizarea sistemului prin extinderea conductei de 
alimentare cu apa de la Bailesti catre localitatile Segarcea, Barca si Goiesti (opțiunea 1), ca fiind 
optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.5 Sistem zonal de alimentare cu apa Unirea – Motatei - Galicea Mare 

Localitatile Galicea Mare, Motatei, Unirea dispun de sisteme proprii de alimentare cu apa, avand insa 
costuri de exploatare ridicate datorita calitatii slabe a apei brute. 

Analizand caracteristicile sistemelor de alimentare cu apa vecine si conditiile geografice, se propune 
o analiza de optiuni, care include: 

 Optiunea 1: extinderea sistemului de alimentare cu apa Bailesti, prin executia unor conducte 
de transport apa tratata, catre localitatile Galicea Mare, Motatei, Unirea si renuntarea la 
fronturile de captare locale existente; 

 Optiunea 2: pastrarea situatiei existente (a sistemelor individuale de alimentare cu apa); 
 Optiunea 3: extinderea sursei Orodel (drenuri) si alimentarea localitatilor Unirea, Motatei si 

Galicea Mare; 
 Optiunea 4: reabilitarea sursei Stramba (UAT Plenita) si transportul apei catre gospodariile 

celor 3 UAT-uri 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 3.551.342 197.099 

Opţiunea 2 0 303.603 

Optiunea 3 3.871.435 57.381 

Optiunea 4 3.494.435 55.496 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

41 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 

NPV la 0% 8.482.334 7.590.084 4.065.238 5.212.726 

NPV la 4% 5.640.559 3.748.395 3.714.889 3.963.872 

NPV la 8% 4.050.448 2.042.315 3.144.338 3.101.051 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomanda utilizarea sursei Orodel extinsa (opțiunea 3), ca 
fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.6 Sistem zonal de alimentare cu apa Calafat 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Calafat alimenteaza UAT-urile Calafat, Ciupercenii Noi, Poiana 
Mare si Piscu Vechi. 

A. Din satele aferente UAT-urilor deservite de sistemul zonal Calafat, singura localitate fara 
infrastructura de alimentare cu apa este Pisculet. 

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1.a: conectarea satului Pisculet la sistemul zonal de alimentare cu apa Calafat; 
 Optiunea 2.a: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul Pisculet. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1.a 493.508 8.945 

Opţiunea 2.a 321.838 12.880 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1.a Optiunea 2.a 

NPV la 0% 781.378 1.193.222 

NPV la 4% 576.409 660.833 

NPV la 8% 444.999 421.867 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea localitatii Pisculet la sistemul zonal Calafat 
(opțiunea 1.a), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

B. Localitatile din zona de sud a judetului Dolj (Ghidici, Seaca de Camp, Rast, Negoi, Catane, 
Bistret, Gighera, Macesu de Jos, Carna) au sisteme individuale de alimentare cu apa, insa 
calitatea apei din foraje este una slaba, tratarea apei facandu-se in statii cu tehnologie 
complexa. Mai mult, in UAT Bistret pe reteaua de alimentare cu apa se furnizeaza apa 
industriala si nu potabila, asa cum ar trebui. 

Astfel, s-au studiat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1.b: conectarea UAT-urilor enumerate anterior la sistemul de alimentare Calafat; 
 Optiunea 2.b: pastrarea situatiei existente (sisteme individuale de alimentare cu apa si 

modernizarea ST din UAT Bistret). 
 Optiunea 3.b: conectarea UAT-urilor enumerate anterior la sistemul de alimentare Bechet 

cu extinderea capacitatii acestuia. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1.b 7.645.914 581.085 
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Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 2.b 1.593.821 708.379 

Opţiunea 3.b 11.564.079 449.626 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1.b Optiunea 2.b Optiunea 3.b 

NPV la 0% 20.994.934 21.694.031 24.312.487 

NPV la 4% 13.596.870 11.021.520 10.861.375 

NPV la 8% 9.560.445 6.300.364 5.682.523 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta extinderea sistemului de alimentare Bechet in UAT-urile 
Ghidici, Seaca de Camp, Rast, Negoi, Catane, Bistret, Gighera, Macesu de Jos si Carna (opțiunea 
3.b), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

Nota: *in evaluarea economica realizata, au fost luate in considerare costurile de operare ale statiilor 
de tratare Calafat, respectiv Bechet, aferente anului 2020. Tinand cont ca in ambele statii de tratare 
exista in derulare (prin POIM) lucrari de realibilitare, respectiv extindere, este necesar ca la faza 
urmatoare de proiectare analiza de mai sus sa fie refacuta utilizand noile costuri de operare. 

 

5.4.7 Sistem de alimentare cu apa Segarcea 

Sistemul de alimentare cu apa Segarcea deserveste doar orasul Segarcea, insa, datorita calitatii 
slabe a apei brute, procesul de tratare este unul complex si costisitor. 

Fata de analiza de optiuni cu sistemul zonal Bailesti, a fost facuta o noua analiza, luand in considerare 
urmatoarele: 

 Optiunea 1: alimentarea din sursa Secui (UAT Teasc); 
 Optiunea 2: utilizarea sursei existente. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 2.137.725 29.359 

Opţiunea 2 0 162.500 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 3.371.733 4.062.494 

NPV la 4% 2.495.485 2.006.280 

NPV la 8% 1.927.585 1.093.123 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta in acest caz pastrarea situatiei existente (opțiunea 2), ca 
fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.8 Sistem de alimentare cu apa Amarastii de Jos 

Comuna Amarastii de Jos este alcatuita din satele Amarastii de Jos, Ocolna si Prapor. Satul Ocolna 
nu are infrastructura de alimentare cu apa si nici proiect in implementare. 

In acest caz, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Ocolna la sistemul de alimentare cu apa Amarastii de Jos; 
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 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa doar pentru Ocolna. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 699.787 16.381 

Opţiunea 2 481.858 23.018 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.319.257 2.089.990 

NPV la 4% 919.302 1.123.992 

NPV la 8% 684.906 698.630 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Ocolna la sistemul de alimentare cu apa 
Amarastii de Jos (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.9 Sistem de alimentare cu apa Argetoaia 

Comuna Argetoaia este alcatuita din satele Argetoaia, Baranu, Berbesu, Iordachesti, Leordoasa, 
Malumnic, Novac, Piria, Poiana Fantanii, Salcia, Teascu din Deal si Ursoaia. Dintre acestea, satele 
Argetoaia si Salcia au infrastructura de alimentare cu apa. 

Tinand cont de situatia existenta si de conditiile geografice, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor fara sistem centralizat de alimentare cu apa la sistemul 
Argetoaia si extinderea capacitatii acestuia; 

 Optiunea 2: realizarea a trei sisteme independente de alimentare cu apa pentru: 1 – Teascu 
din Deal si Ursoaia, 2 – Leordoasa, 3 – Iordachesti, Poiana Fantanii, Berbesu, Piria, 
Malumnic, Novac si Baranu. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 2.036.496 20.096 

Opţiunea 2 1.542.887 53.306 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 4.484.567 4.964.660 

NPV la 4% 2.832.975 2.845.232 

NPV la 8% 2.010.072 1.872.128 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satelor fara infrastructura de alimentare cu 
apa la sistemul Argetoaia (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.10 Sistem de alimentare cu apa Plosca (UAT Bistret) 

UAT Bistret are in componenta satele Bistretu Vechi, Bistretu Nou, Brandusa si Plosca.  

Localitatile Bistretu Vechi, Bistretu Nou si Plosca dispun fiecare de cate un sistem independent de 
alimentare cu apa. Satul Brandusa nu are infrastructura de alimentare cu apa. 
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Analizand situatia existenta si conditiile geografice, au fost identificate urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: conectarea satului Brandusa la sistemul de alimentare Plosca (extinderea sursei 
si a capacitatii de inmagazinare, realizarea conductei de aductiune si a statiei de pompare 
pentru transportul apei catre sat, precum si realizarea retelei de distributie in Brandusa).  

 Optiunea 2: realizarea unui sistem individual de alimentare cu apa pentru satul Brandusa. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 418.286 7.236 

Opţiunea 2 276.464 32.081 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.025.496 1.576.055 

NPV la 4% 662.613 831.410 

NPV la 8% 469.107 503.399 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectare satului Brandusa la sistemul de alimentare cu 
apa Plosca (opțiunea 1), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico -
economic. 

 

5.4.11 Sistem de alimentare cu apa Brabova 

In UAT Brabova, doar localitatea Brabova are in curs de implementare un proiect privind infiintarea 
sistemului centralizat de alimentare cu apa, ale carui facilitati sunt dimensionate doar pentru acesta. 
Celelalte sate cu peste 50 de locuitori (Mosna, Rachita de Jos si Urdinita) nu dispun de infrastructura 
privind alimentarea cu apa. 

Analizand situatia existenta si conditiile geografice, au fost identificate urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: realizarea a doua sisteme de alimentare cu apa, unul care sa deserveasca satul 
Urdinita, celalalt satele Rachita de Jos si Mosna (din considerente geografice); 

 Optiunea 2: realizarea a trei sisteme individuale de alimentare cu apa, cate unul pentru 
fiecare sat amintit anterior. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 839.433 26.833 

Opţiunea 2 1.005.854 39.703 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.841.850 3.923.488 

NPV la 4% 1.595.290 2.130.258 

NPV la 8% 1.034.650 1.342.927 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem individual de alimentare cu apa 
pentru satul Urdinita si un sistem de alimentare cu apa pentru satele Rachita de Jos si Mosna 
(opțiunea 1), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 
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5.4.12 Sistem de alimentare cu apa Carpen 

Sistemul de alimentare cu apa Carpen alimenteaza satele Carpen si Cleanov. 

Satul Geblesti nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa si nu are investitii in derulare. 

Astfel, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Geblesti la sistemul de alimentare cu apa Carpen (extinderea 
capacitatii de inmagazinare, realizarea conductei de aductiune si a statiei de pompare pentru 
transportul apei catre sat, precum si realizarea retelei de distributie in Geblesti); 

 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul Geblesti. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 385.085 4.032 

Opţiunea 2 280.735 11.418 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 532.157 966.016 

NPV la 4% 413.549 543.653 

NPV la 8% 328.771 353.061 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Geblesti la sistemul de alimentare cu 
apa Carpen (opțiunea 1), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.13 Sistem de alimentare cu apa Celaru 

Comuna Celaru are in componenta localitatile Celaru, Ghizdavesti, Marotinu de Sus, Marotinu de Jos 
si Soreni. 

Dintre acestea, satul Marotinu de Sus nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa si nu 
are investitii in derulare. 

Astfel, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Marotinu de Sus la sistemul de alimentare cu apa Celaru 
(extinderea gospodariei de apa, realizarea conductei de aductiune si a statiei de pompare 
pentru transportul apei catre sat, precum si realizarea retelei de distributie in Marotinu de 
Sus); 

 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul Marotinu 
de Sus. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 432.682 4.440 

Opţiunea 2 413.782 11.418 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 595.009 1.340.214 

NPV la 4% 462.164 759.186 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 8% 367.803 496.697 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Marotinu de Sus la sistemul de 
alimentare cu apa Celaru (opțiunea 1), ca fiind optiunea cea mai avantajoasa din punct de vedere 
tehnico-economic. 

 

5.4.14 Sistem de alimentare cu apa Cioroiasi 

Comuna Cioroiasi este alcatuita din satele Cioroiasi, Cetatuia si Cioroiu Nou. Dintre acestea, satele 
Cioroiasi si Ciorou Nou au infrastructura de alimentare cu apa. 

Astfel, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Cetatuia la sistemul de alimentare cu apa Cioroiasi si 
extinderea capacitatii acestuia; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru localitatea 
Cetatuia. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 311.030 3.679 

Opţiunea 2 327.655 19.157 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 490.859 1.315.875 

NPV la 4% 359.254 725.340 

NPV la 8% 277.113 460.362 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satelor Cetatuia la sistemul de alimentare cu 
apa Cioroiasi (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.15 Sistem de alimentare cu apa Dranic 

Comuna Dranic are in componenta localitatile Dranic, Booveni, Foisor si Padea. In comuna exista 
cate un sistem centralizat de alimentare cu apa, care alimenteaza satele Dranic si Padea. Satul 
Booveni are un proiect in derulare. 

Astfel, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Foisor la sistemul de alimentare cu apa Booveni si extinderea 
capacitatii acestuia; 

 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul Foisor. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 659.770 5.785 

Opţiunea 2 280.735 10.125 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.041.960 933.698 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 4% 760.937 527.693 

NPV la 8% 585.841 344.365 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem independent pentru satul Foisor 
(opțiunea 2), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.16 Sistem de alimentare cu apa Gingiova 

Comuna Gingiova este alcatuita din satele Gingiova si Comosteni. Dintre acestea, doar satul Gingiova 
are infrastructura de alimentare cu apa. 

Astfel, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Comosteni la sistemul de alimentare cu apa Gingiova si 
extinderea capacitatii acestuia; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru localitatea 
Comosteni. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 442.859 18.840 

Opţiunea 2 482.395 25.116 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.398.276 1.891.737 

NPV la 4% 817.663 1.046.135 

NPV la 8% 544.107 665.939 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Comosteni la sistemul de alimentare cu 
apa Gingiova (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.17 Sistem de alimentare cu apa Gogosu 

Comuna Gogosu nu are infrastructura de alimentare cu apa si nici proiecte in derulare. 

Tinand cont de situatia existenta ale localitatilor vecine si de conditiile geografice, optiunile 
identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: realizarea unui sistem comun de alimentare cu apa pentru toate cele 3 sate ale 
UAT-ului; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru fiecare din 
cele 3 sate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 852.685 26.512 

Opţiunea 2 919.484 45.874 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.436.310 3.773.294 

NPV la 4% 1.457.628 2.039.752 

NPV la 8% 987.049 1.278.485 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem comun de alimentare cu apa pentru 
cele 3 sate (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.18 Sistem de alimentare cu apa Izvoare 

Comuna Izvoare nu are infrastructura de alimentare cu apa si nici proiecte in derulare. 

Tinand cont de situatia existenta ale localitatilor vecine si de conditiile geografice, optiunile 
identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: realizarea unui sistem comun de alimentare cu apa pentru toate cele 3 sate 
apartinatoare UAT-ului; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru fiecare din 
cele 3 sate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 927.193 30.118 

Opţiunea 2 887.171 58.262 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.331.952 3.578.831 

NPV la 4% 1.458.044 1.981.179 

NPV la 8% 1.018.061 1.260.607 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem comun de alimentare cu apa pentru 
cele 3 sate (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.19 Sistem de alimentare cu apa Motatei 

Comuna Motatei are in componenta localitatile Motatei, Dobridor si Motatei Gara. Dintre acestea 
doar satul Motatei dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, pus in functiune in anul 
2005. 

Celelalte doua sate apartinatoare nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa si nu au 
investitii in derulare. 

Din analiza conditiilor geografice, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea celor doua sate (Dobridor si Motatei Gara) la sistemul de alimentare 
cu apa Motatei; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru fiecare din 
cele doua sate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 987.013 22.968 
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Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 2 827.564 38.996 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.838.438 3.084.429 

NPV la 4% 1.282.094 1.717.889 

NPV la 8% 957.629 1.102.101 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea celor doua sate la sistemul de alimentare cu 
apa Motatei (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.20 Sistem de alimentare cu apa Orodel 

Comuna Orodel este alcatuita din satele Orodel, Bechet, Calugarei, Cornu si Teiu. Dintre acestea 
doar satul Calugarei dispune de infrastructura de alimentare cu apa. 

Astfel, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor fara infrastructura la sistemul existent Calugarei si marirea 
capacitatii acestuia; 

 Optiunea 2: realizarea cate unui sistem independent de alimentare cu apa pentru fiecare sat 
fara infrastructura. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 1.347.700 19.723 

Opţiunea 2 1.009.428 54.509 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.746.444 3.807.091 

NPV la 4% 1.812.628 2.123.867 

NPV la 8% 1.316.565 1.363.259 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satelor fara infrastructura de alimentare cu 
apa la sistemul Calugarei (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.21 Sistem de alimentare cu apa Plesoi 

Comuna Plesoi este alcatuita din 4 sate. Dintre acestea, satele Plesoi si Milovani au in curs de 
implementare un proiect privind realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Din celelalte doua sate, care nu dispun de infrastructura de alimentare cu apa, doar satul Frasin are 
peste 50 locuitori, astfel incat acesta va trebui conformat. 

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Frasin la sistemul de alimentare cu apa Plesoi; 
 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul Frasin. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 
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Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 309.518 5.485 

Opţiunea 2 337.085 11.606 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 542.786 1.267.606 

NPV la 4% 385.841 690.585 

NPV la 8% 291.273 437.390 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Frasin la sistemul de alimentare cu apa 
Plesoi (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.22 Sistem de alimentare cu apa Rojiste 

UAT Rojiste are in componenta satele Rojiste si Tamburesti. 

Din celelalte doua sate, in localitatea Rojiste este in implementare un proiect privind sistemul 
centralizat de alimentare cu apa. 

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Tamburesti la sistemul de alimentare cu apa Rojiste; 
 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul 

Tamburesti. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 674.554 7.227 

Opţiunea 2 481.309 21.738 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.277.052 1.867.797 

NPV la 4% 857.858 1.029.038 

NPV la 8% 632.077 653.984 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea satului Tamburesti la sistemul de alimentare 
cu apa Rojiste (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.23 Sistem de alimentare cu apa Salcuta-Terpezita 

Cele doua comune nu dispun de infrastructura de alimentare cu apa. 

Tinand cont de conditiile geografice, optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: crearea unui sistem comun de alimentare cu apa; 
 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru fiecare UAT. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 
 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

51 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 1.528.682 46.170 

Opţiunea 2 1.838.131 90.500 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 4.130.694 5.308.351 

NPV la 4% 2.516.119 3.232.991 

NPV la 8% 1.726.064 2.207.984 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa 
comun pentru cele doua UAT-uri (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere 
tehnico-economic. 

 

5.4.24 Sistem de alimentare cu apa Seaca de Padure 

Comuna Seaca de Padure are in componenta localitatile Seaca de Padure, Rachita de Sus si Valeni. 
Dintre acestea, doar satul Seaca de Padure dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Celelalte doua sate nu au infrastructura de alimentare cu apa si nici proiecte in implementare. 

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor Rachita de Sus si Valeni la sistemul de alimentare cu apa 
Seaca de Padure; 

 Optiunea 2: realizarea unor sisteme independente de alimentare cu apa pentru satele 
Rachita de Sus si Valeni. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 398.141 14.454 

Opţiunea 2 666.799 36.873 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.006.478 2.634.037 

NPV la 4% 635.637 1.453.992 

NPV la 8% 445.187 924.562 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta conectarea celor doua sate la sistemul de alimentare cu 
apa Seaca de Padure (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.25 Sistem de alimentare cu apa Secu 

Comuna Secu este alcatuita din 4 sate. Trei dintre acestea, Secu, Comanicea si Sumandra, dispun 
de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Satul Smadovicioara de Secu, nu are infrastructura de alimentare cu apa si nici proiect in 
implementare. 

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 
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 Optiunea 1: conectarea satului Smadovicioara de Secu la sistemul de alimentare cu apa 
Secu; 

 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru satul 
Smadovicioara de Secu. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 559.256 14.794 

Opţiunea 2 280.735 17.955 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 999.420 1.238.491 

NPV la 4% 712.919 665.508 

NPV la 8% 538.067 413.750 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa 
pentru satul Smadovicioara de Secu (opțiunea 2), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere 
tehnico-economic. 

 

5.4.26 Sistem de alimentare cu apa Sopot 

Comuna Sopot este compusa din satele Sopot, Bascov, Belot, Cernat, Pietroaia, Pereni si Sarsca si 
nu are infrastructura de alimentare cu apa.  

Tinand cont de acest aspect si de conditiile geografice, au fost identificate urmatoarele optiuni pentru 
satele enumerate mai sus (exceptie face satul Pereni care are sub 50 locuitori): 

 Optiunea 1: realizarea a doua sisteme centralizate de alimentare cu apa, unul pentru satele 
Sopot, Cernat, Belot si Bascov; cel de-al doilea sistem pentru satele Pietroaia si Sarsca; 

 Optiunea 2: realizarea a 6 sisteme independente de alimentare cu apa, cate unul pentru 
fiecare sat. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 1.930.779 53.236 

Opţiunea 2 1.694.321 59.790 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 4.800.331 6.257.214 

NPV la 4% 2.987.644 3.415.313 

NPV la 8% 2.083.653 2.169.554 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea a doua sisteme de alimentare cu apa, unul 
pentru satele Sopot, Cernat, Belot si Bascov, cel de-al doilea pentru satele Pietroaia si Sarsca 
(opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 
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5.4.27 Sistem de alimentare cu apa Teslui 

Comuna Teslui este alcatuita din 8 sate. Sase dintre acestea dispun trei sisteme de alimentare cu 
apa, astfel: Preajba de Padure; Teslui, Urieni si Viisoara Mosneni; Cosereni si Preajba de Jos. 

Satele Fantanele si Tartal nu au infrastructura de alimentare cu apa si nici proiecte in implementare. 

In acest caz, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor Fanatanele si Tartal la sistemul de alimentare cu apa Teslui; 
 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru cele doua sate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 674.111 16.549 

Opţiunea 2 470.786 20.001 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.503.899 1.529.103 

NPV la 4% 972.589 850.498 

NPV la 8% 695.225 544.751 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa 
pentru cele doua sate (opțiunea 2), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.28 Sistem de alimentare cu apa Vela 

Comuna Vela este alcatuita din satele Vela, Bucovicior, Desnatui, Gubaucea, Seglet, Stiubei si 
Suharu. Insa, doar satul Vela dispune de sistem de alimentare cu apa. Satele Desnatui si Seglet 
numara sub 50 locuitori. 

Tinand cont de cele prezenate anterior si de conditiile geografice, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satelor fara infrastructura la sistemul de alimentare cu apa Vela; 
 Optiunea 2: realizarea a 2 sisteme de alimentare cu apa pentru: 1 – Suharu si Gubaucea, 2 

– Bucovicior si Stiubei. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 1.288.309 19.347 

Opţiunea 2 1.119.132 39.838 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.198.683 3.058.246 

NPV la 4% 1.568.600 1.857.747 

NPV la 8% 1.189.358 1.272.979 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta extinderea capacitatii sistemului Vela pentru alimentarea 
celorlatle sate apartinatoare comunei Vela (opțiunea 1), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de 
vedere tehnico-economic. 
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5.4.29 Sistem de alimentare cu apa Verbita 

Comuna Verbita este alcatuita din satele Verbita si Verbicioara. Insa, doar satul Verbita dispune de 
sistem de alimentare cu apa. 

Astfel, optiunile identificate sunt: 

 Optiunea 1: conectarea satului Verbicioara la sistemul de alimentare cu apa Verbita; 
 Optiunea 2: realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa pentru Verbicioara. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie € Costuri de operare €/an 

Opţiunea 1 381.287 13.330 

Opţiunea 2 280.735 17.785 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.077.761 1.125.178 

NPV la 4% 654.085 622.256 

NPV la 8% 445.927 395.888 

Pe baza celor prezentate mai sus, rezulta realizarea unui sistem independent de alimentare cu apa 
pentru satul Verbicioara (opțiunea 2), ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. 
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5.5 OPTIUNI SISTEME DE CANALIZARE 

5.5.1 Introducere 

La nivelul județului Dolj, există/sunt in curs de realizare 67 de stații de epurare, iar lungimea totală 
a rețelei de canalizare insumeaza 2.500 km. 

Cele 63 de clustere/aglomerari realizate pana in prezent deservesc cele 7 orașe și 156 de sate. 

Din analiza situatiei existente, se constata faptul ca exista o serie de aglomerari (Cosoveni, Leu, 
Leu, Lipovu, Motatei, Unirea, Galicea Mare) care nu dispun in prezent de infrastructura de canalizare, 
deci nu indeplinesc prevederile Directivelor europene si legislatiei romanesti privind colectarea si 
tratarea apei uzate si trebuie conformate cu prioritate.  

Pe langa acestea, conform legislatiei romanesti, localitatile prevazute cu sisteme de alimentare cu 
apa trebuie sa fie deservite si de retele de canalizare. Ordinul nr. 31/2021, pentru localitatile ce nu 
indeplinesc conditiile de aglomerare (<2.000 PE), propune utilizarea unor „bazine inteligente 
colectoare a apelor uzate urbane”. Acestea reprezinta niste bazine vidanjabile, care sa colecteze apa 
uzata menajera de la mai multi utilizatori. La nivelul prezentului Master Plan, au fost luate in 
considerare cateva solutii de colectare a apei uzate, astfel: 

a) Bazine vidanjabile cu drenaj sunt acele bazine colectoare care functioneaza ca un „decantor” 
(namolul septic este decantat, in timp ce apa uzata este deversata printr-un preaplin si se 
infiltreaza in pamant prin conducte de drenaj).  
Avantajul acestei solutii ar fi un volum redus al bazinului, care poate deservi mai multi utilizatori 
pentru o perioada crescuta de timp. Astfel, vidanja poate veni mai rar pentru a prelua namolul 
septic si a-l transporta catre o statie de epurare viabila. 
Exista totusi o serie de dezavantaje notabile:  

 Lipsa studiilor (geotehnice, hidromorfologice), care sa permita calcule pentru drenarea 
apei si dimensionarea bazinelor in aceasta faza. Astfel, solutia tehnica trebuie studiata 
amanuntit si punctual, in functie de conditiile din teren;  

 Posibilitatea contaminarii panzei freatice, mai ales a stratului strategic (daca acesta 
exista  in zona), ceea ce reprezinta o problema majora de poluare a mediului; 

 Posibilitatea ca, la ploi mari, apa uzata sa nu mai poata fi drenata si sa debuseze pe 
strada; 

 Este foarte probabil ca autoritatile competente („Apele Romane”, „Agentia pentru 
Protectia Mediului” etc.) sa nu agreeze aceasta solutie, astfel incat sa nu elibereze avize 
favorabile; 

 Lipsa spatiului pentru amplasarea unor astfel de bazine in unele zone; 
 Necesitatea prevederii bazinelor cu filtre de aer (tinand cont de faptul ca acestea trebuie 

amplasate pe domeniul public), astfel incat sa fie eliminate eventualele mirosuri 
pestilentiale. 

b) Tancuri vidanjabile inteligente sunt acele bazine colectoare care inmagazineaza intreaga 
cantitate de apa uzata menajera, provenita de la utilizatori. 
Principalul avantaj al acestei solutii il constituie faptul ca panza freatica nu mai poate fi 
contaminata, deoarece apa nu mai este drenata in pomant. Totodata, sunt eliminate retelele de 
canalizare si a statiile de pompare aferente. 
La aceasta varianta pot fi facute cateva calcule rapide. Astfel, pentru o localitate cu o populatie 
de 1.000 locuitori si considerand un debit specific de 60 l/om,zi, rezulta o cantitate de 60 mc/zi 
de apa uzata generata. Presupunem ca tancurile au o capacitate de 10 mc (identica cu 
capacitatea unei vidanje) si ca se vor goli o data pe luna. Astfel, in 30 de zile se acumuleaza 
1.800 mc, ceea ce reprezinta un necesar de 180 de bazine la nivelul localitatii (un bazin la 5,5 
locuitori, adica la doua gospodarii). Astfel, ar trebui realizate zilnic cate 6 transporturi pentru 
golirea integrala a tuturor tancurilor. Pentru a reduce numarul de bazine la jumatate, ar trebui 
ca acestea sa fie golite la fiecare 15 zile, ceea ce presupune realizarea a 12 transporturi/zi. In 
acest caz, este necesar a fi amplasate 90 bazine in localitate (cate unul la cca. 11 locuitori, adica 
unul la 4 gospodarii).  
Plecand de la cele prezentate anterior, pentru aceasta varianta, concluziile sunt urmatoarele: 

 Necesitatea alocarii unui numar foarte mare de bazine intr-o localitate; 
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 Problema spatiului disponibil pentru amplasarea bazinelor pe domeniul public; de la caz 
la caz trebuie studiate caracteristicile geomorfologice ale terenului si existenta altor 
utilitati in zona (apa, gaz, telefonie, electricitate etc.) care necesita relocare sau ocolire; 

 Generarea de costuri ridicate pentru partea logistica (personal angajat, vidanje si 
consum de combustibil pentru transportul apei uzate); 

 Necesitatea prevederii bazinelor cu filtre de aer (tinand cont de faptul ca acestea se vor 
regasi pe domeniul public), astfel incat sa fie eliminate eventualele mirosuri pestilentiale. 

c) Retea de canalizare clasica: colectoare de canalizare, statii de pompare, conducte de refulare si 
statii de epurare (unde este cazul). Astfel, se elimina problema spatiului pentru amplasarea 
bazinelor, a neutralizarii mirosurilor si problema logistica. Apar costuri cu transportul apei prin 
pompare, acolo unde este cazul, insa numarul personalului din exploatarea retelelor de 
canalizare este mult redus fata de celelalte doua variante prezentate mai sus. 
De aceea, din punct de vedere tehnico-economic, aceasta varianta este cea fezabila si in cazul 
localitatilor care numara mai putin de 2.000 locitori.  

In continuare, analizele de optiuni vor include sisteme de canalizare clasice (atat pentru aglomerari, 
cat si pentru localitatile foarte mici) in variantele centralizata vs. descentralizata. 

5.5.2 Clusterul Craiova 

Propunerea pentru extinderea clusterului Craiova va include urmatoarele aglomerari: 

Cluster 
Aglomerari 

componente 
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

CRAIOVA 

Craiova 

Craiova 

353.364 

380.679 

Carcea* 
Malu Mare** 
Bucovat 
Carligei 

Simnicu de 
Sus 

Cornetu  

1.986 

Deleni 
Dutulesti 
Izvor 
Lesile 
Milesti 
Albesti 
Dudovicesti 
Simnicu de Sus 
Romanesti 
Floresti 

Isalnita Isalnita 3.834 

Ghercesti - 
Mischii - 
Pielesti 

Ghercesti 

5.546 

Garlesti 
Mischii 
Mlecanesti 
Urechesti 
Motoci 
Pielesti 

Breasta 
Breasta 

2.294 
Rosieni 

Podari 

Podari 

7.537 
Gura Vaii 
Livezi 
Tuglui 

Cosoveni Cosoveni 2.891 
Leu Leu 3.227 
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Dintre acestea, parte din aglomerarile Craiova si Gerhcesti-Mischii-Pielesti, precum si aglomerarea 
Isalnita dispun de infrastructura de canalizare si transporta apa uzata catre SEAU Facai (capacitate 
385.000 PE). 

Aglomerarea Simnicu de Sus are lucrari in curs de executie.  

Aglomerarile Breasta si Podari (partial) sunt deservite de statii de epurare proprii, care in prezent 
functioneaza defectuos. 

Aglomerarile Cosoveni si Leu nu au infrastructura de canalizare si nici proiecte in derulare. 

Tinand de cele prezentate anterior, analiza de optiuni include urmatoarele: 

- Opţiunea 1 
o Executia sistemelor de canalizare în aglomerarile Casoveni si Leu si realizarea unei 

SEAU comuna de 6.120 PE (formarea unui cluster); 
o Reabilitarea SEAU Breasta si Podari; 

- Opţiunea 2 
o Executia infrastructurii de canalizare in aglomerarile Cosoveni si Leu si transportul 

apei uzate catre SEAU Facai; 
o Conservarea statiilor de epurare Breasta si Podari si transportul apei uzate din cele 

doua aglomerari catre SEAU Facai. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 6.131.116 4.224.972 

Opţiunea 2 4.599.334 2.191.014 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 118.420.435  58.181.293  

NPV la 4% 60.094.970  30.770.306  

NPV la 8% 34.049.887  18.092.379  

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la aglomerarile 
Cosoveni, Leu, Breasta si Podari, transportul si epurarea acestora in SEAU Facai (optiunea 2), ca 
fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.3 Clusterul Bailesti 

Propunerea pentru extinderea clusterului Bailesti va include urmatoarele aglomerari: 

Cluster Aglomerari 
componente 

Localitati 
componente 

Populatie 
echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

BAILESTI 

Bailesti Bailesti 17.314 

50.475 

Poiana Mare 
Poiana Mare 

9.362 
Tunarii Vechi 

- Seaca de Camp 917 

Piscu Vechi 
Piscu Vechi 

2.006 
Ghidici 

Rast Rastu Nou 3.042 
Galicea Mare Galicea Mare 3.811 
Motatei Motatei 4.825 
Unirea  Unirea  3.406 
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Cluster 
Aglomerari 

componente 
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 
Plenita Plenita 3.519 
Caraula Caraula 2.273 

Dintre acestea, aglomerarile Bailesti, Poiana Mare, Seaca de Camp, Piscu Vechi dispun de 
infrastructura de canalizare si transporta apa uzata catre SEAU Rast (capacitate 30.000 PE). 

Aglomerarea Motatei are lucrari in curs de executie.  

Aglomerarile Plenita si Caraula sunt deservite de statia de epurare Caraula, care in prezent, este 
declarata de Beneficiar cu functioare defectuoasa. In plus, emisarul statie de epurare este un parau 
nepermanent. 

Aglomerarile Galicea Mare si Unirea nu au infrastructura de canalizare si nici proiecte in derulare. 

Tinand de cele prezentate anterior, analiza de optiuni include urmatoarele: 

- Opţiunea 1 
o Executia sistemelor de canalizare în aglomerarile Galicea Mare si Unirea si 

transportul apei uzate catre SEAU Motatei (cu extinderea capacitatii acesteia); 
o Pastrarea situatiei existente pentru aglomerarile Bailesti, Poiana Mare, Seaca de 

Camp, Rast; 
o Demolarea statiei de epurare Caraula si executia uneia noi. 

- Opţiunea 2 
o Executia infrastructurii de canalizare in aglomerarile Galicea Mare si Unirea; 
o Transportul apelor uzate din aglomerarile Galicea Mare, Unirea, Motatei, Plenita si 

Caraula catre SEAU Rast; 
o Demolarea statiei de epurare Craula; 
o Extinderea statie de epurare Rast pentru preluarea surplusului de debit de apa uzata 

de la aglomerarile nou conectate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 8.001.910 1.791.366 

Opţiunea 2 13.189.958 1.369.893 

- Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 53.498.762 44.440.129 

NPV la 4% 29.582.316 27.709.861 

NPV la 8% 18.249.855 18.842.696 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la aglomerarile 
Galicea Mare, Motatei, Unirea, Plenita si Caraula, transportul si epurarea acestora in SEAU Bailesti 
extinsa (optiunea 2), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.4 Clusterul Cerat 

Propunerea pentru extinderea clusterului Cerat va include urmatoarele aglomerari: 

Cluster 
Aglomerari 

componente 
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 
CERAT Cerat Cerat 6.747 13.535 
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Cluster 
Aglomerari 

componente 
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 
Segarcea Segarcea 3.904 
Lipovu Lipovu 2.884 

Aglomerarea Segarcea dispune de retea de canalizare si transporta apa uzata la SEAU Cerat 
(capacitate 8.000 PE). 

Aglomerarea Cerat are in curs de derulare lucrari de executie a infrastructurii de canalizare, cu 
transportul apei uzate cartre SEAU Cerat. 

Aglomerarea Lipovu nu are infrastructura de canalizare si nici lucrari in derulare. 

Tinand de cele prezentate anterior, analiza de optiuni include urmatoarele: 

- Opţiunea 1 
o Executia sistemului de canalizare în aglomerarea Lipovu si transportul apei uzate 

catre SEAU Cerat; 
o Extinderea SEAU Cerat pentru preluare apa uzata din aglomerarea Lipovu; 

- Opţiunea 2 
o Executia infrastructurii de canalizare in aglomerarea Lipovu; 
o Realizarea unei SEAU individuale pentru tratarea apei uzate. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.337.972 621.394 

Opţiunea 2 1.620.144 723.783 

- Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 19.944.113 22.369.929 

NPV la 4% 10.520.507 11.393.765 

NPV la 8% 6.254.955 6.518.572 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la aglomerarea 
Lipovu, transportul si epurarea acestora in SEAU extinsa Cerat (optiunea 1), ca fiind cea mai buna 
din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.5 Clusterul Bechet 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster 
Aglomerare 

Localitati 
componente 

Populatie 
echivalenta 

Populatie 
echivalenta 
aglomerare 

BECHET 

Bechet Bechet 3.509 

39.258 

Calarasi-
Dabuleni 

Calarasi 

16.357 Sarata 

Dabuleni 

Ostroveni 
Ostroveni 

4.660 
Listeava 

Sadova 
Sadova 

7.481 
Piscu Sadovei 
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Cluster 
Aglomerare 

Localitati 
componente 

Populatie 
echivalenta 

Populatie 
echivalenta 
aglomerare 

Gangiova 
Gangiova 

2.213 
Comosteni 

Valea 
Stanciului 

Valea Stanciului 
5.038 

Horezu Poenari  

Aglomerarile Bechet si Calarasi-Dabuleni au retea de canalizare si dirijeaza apele uzate catre SEAU 
Bechet (capacitate 21.000 PE). 

Aglomerarile Ostroveni si Sadova au in curs de executie retele de canalizare si colectoare pentru 
tansportul apei uzate catre SEAU Bechet. 

Aglomerarea Gangiova dispune partial de infrastructrura de canalizare si o statie de epurare, 
dimensionata pentru a prelua debitul de apa uzata din intreaga aglomerare.  

Aglomerarea Valea Stanciului nu dispune de infrastructura de canalizare. 

Tinand de cele prezentate anterior, analiza de optiuni include urmatoarele: 

- Opţiunea 1 
o Executia sistemelor de canalizare în cele doua aglomerari; 
o Extinderea SEAU Gangiova cu 5.038 PE (pentru formarea unui cluster si preluarea 

apei uzate din ambele aglomerari). 
- Opţiunea 2 

o Executia infrastructurii de canalizare integral in cele doua aglomerari si transportul 
apei uzate catre SEAU Bechet; 

o Extinderea SEAU Bechet pentru preluarea celor doua aglomerari noi. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.973.809 1.176.948 

Opţiunea 2 4.795.863 992.955 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 33.780.445 30.298.434 

NPV la 4% 17.173.432 16.921.557 

NPV la 8% 9.765.439 10.505.842 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la ambele 
aglomerari, transportul si epurarea acestora in SEAU extinsa Bechet (optiunea 2), ca fiind cea mai 
buna din punct de vedere tehnico-economic. 

Nota: *in prezenta analiza de optiuni nu a fost luat in considerare costul investitional pentru 
extinderea SEAU Bechet, deoarece acesta va fi realizata de Operator in regie proprie. 

 

5.5.6 Regiunea Secu – Cernatesti – Argetoaia – Bralostita – Scaesti - 
Cotofenii din Dos  

In prezenta analiza de optiuni a fost luata in considerare o regiune formata dintr-o serie de sate care 
pot fi grupate geografic, astfel incat sa poata aduna apa uzata, pe cat posibil gravitational, si sa o 
descarce intr-o statie de epurare regionala. Astfel, noul sistem ar avea urmatoarea componenta: 
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Satele 

enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU regionala; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Breasta care sa epureze toata apa uzata provenita de 

la regiunea Secu – Cernatesti – Argetoaia, Bralostita – Filiasi – Scaesti – Cotofenii 
din Dos (capacitate 10.805 PE). 

- Opţiunea 2 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
noua. Exceptie fac satul Balta, care va transporta apa uzata catre SEAU existenta 
Filiasi si satele Crovna, Obedin si Cotu care pot transporta apa uzata catre SEAU 
existenta Breasta; 

o Executia urmatoarelor statii de epurare Secu (793 PE), Cernatesti (1.723 PE), 
Bralostita (3.344 PE), Scaesti (1.910 PE), Cotofenii din Dos (2.087 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 9.547.691 398.780 

Opţiunea 2 9.972.004 532.041 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Cluster 
UAT  

Localitati 
componente 

Populatie 
echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Secu – 
Cernatesti – 
Argetoaia – 
Bralostita – 

Scaesti – 
Cotofenii din 

Dos 

Secu 

Secu 

793 

10.805 

Comanicea 

Sumandra 

Cernatesti 

Cernatesti 

1.723 

Cornita 

Rasnicu Batran 

Rasnicu Oghian 

Tiu 

Argetoaia Ursoaia 54 

Bralostita 

Bralostita 

3.290 

Cicanele 

Racovita 

Schitu 

Sfarcea 

Valea Fantanilor 

Filiasi Balta 954 

Scaesti 
Scaesti 

1.910 
Valea Lui Patru 

Cotofenii 
din Dos  

Cotofenii din Dos 

2.087 Mihaita 

Ptolemeu 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 24.552.418 30.638.444 

NPV la 4% 15.223.834 18.164.839 

NPV la 4% 10.587.408 12.188.947 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (regionalizarea zonei, care va fi deservita de o singura statie de epurare), 
ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.7 Regiunea Talpas – Farcas - Melinesti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Pe baza situatiei existente si a conditiilor geografice, analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU regionala; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Melinesti (sat Negoiesti) care sa epureze toata apa 

uzata provenita de la regiunea Talpas – Farcas – Melinesti (capacitate 4.580 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
noua; 

o Executia urmatoarelor statii de epurare Talpas (1.127 PE), Farcas (1.742 PE), 
Negoiesti (1.708 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Talpas – 
Farcas - 
Melinesti 

Talpas 

Talpas 

1.127 

4.577 

Moflesti 

Nistoi 

Putnei 

Soceni 

Farcas 

Farcas 

1.742 

Amarasti 

Golumbelu 

Golumbu 

Plopu Amarasti 

Melinesti 

Godeni 

1.708 

Muierusu 

Negoiesti 

Spineni 

Valea Muierii de Jos 
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Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 4.110.243 168.271 

Opţiunea 2 5.108.993 320.247 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 9.767.870 17.806.214 

NPV la 4% 6.391.953 10.202.049 

NPV la 8% 4.539.624 6.679.920 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua regionala Negoiesti (optiunea 1), ca fiind cea mai buna 
din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.8 Regiunea Filiasi – Bradesti  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Pe baza situatiei existente si a conditiilor geografice din zona, analiza de opţiuni prezentată mai jos 
include:  

- Opţiunea 1 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si si 

transportul apei uzate catre SEAU Bradesti; 
o Extinderea statiei de epurare exitente Bradesti cu 2.440 PE. 

- Opţiunea 2 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU existenta (satele Almajel, Braniste, Fratostita, 
Uscaci catre SEAU Filiasi; satele Meteu si Piscani catre SEAU Bradesti); 

o Extinderea celor 2 SEAU-uri pentru preluarea noilor incarcari. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 3.396.486 93.930 

Opţiunea 2 3.541.672 109.932 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Filiasi – 
Bradesti 

Filiasi 

Almajel 

2.329 

2.440 

Braniste 

Fratostita 

Uscaci 

Bradesti 
Meteu 

111 
Piscani 
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Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 5.952.536 6.903.445 

NPV la 4% 4.451.701 4.835.865 

NPV la 8% 3.394.656 3.575.091 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere si transportul 
acesteia in SEAU extinsa Bradesti (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.5.9 Regiunea Cotofenii din Fata – Almaj - Goiesti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU regionala; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Cotofenii din Fata care sa epureze toata apa uzata 

provenita de la regiunea Cotofenii din Fata – Almaj - Goiesti (capacitate 3.500 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia urmatoarelor statii de epurare Cotofenii din Fata (1.700 PE) si Beharca 
(1.763 PE); 

o Extinderea statiei de epurare existente Goiesti (cu 1.013 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Cotofenii din 
Fata – Almaj - 

Goiesti 

Cotofenii 
din Fata 

Cotofenii din Fata 
1.700 

3.476 

Beharca 

Almaj 

Almaj 

1.763 
Bogea 

Mosneni 

Sitoaia 

Goiesti 

Pometesti 

1.013 

Popeasa 

Tandara 

Adancata 

Pioresti 

Malaesti 
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Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 3.332.663 157.990 

Opţiunea 2 3.968.990 261.871 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 9.949.468 15.248.300 

NPV la 4% 6.061.127 8.470.718 

NPV la 8% 4.128.817 5.422.585 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua regionala Cotofenii din Fata (optiunea 1), ca fiind cea 
mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.10 Regiunea Balbota-Gaia (UAT Murgasi) 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Dintre satele enumerate mai sus, Balbota de Sus, Balbota de Jos, Busteni si Gaia dispun de 
infrastructura de canalizare si o statie de epurare. 

Tinand cont de situatia existenta si conditiile geografice, analiza de opţiuni include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în satele Ruputurile si Velesti si transportul apei 

uzate catre SEAU existenta Gaia; 
o Extinderea SEAU Gaia cu 520 PE. 

- Opţiunea 2 
o Realizarea sistemului de canalizare în satele Rupturile si Velesti si transportul apei 

uzate catre o SEAU noua; 
o Executia unei SEAU care sa deserveasca ambele sate, cu capacitatea de 520 PE. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.360.924 38.109 

Opţiunea 2 790.417 81.456 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Balbota - Gaia Murgasi 

Balbota de Sus 

1.600 1.600 

Balbota de Jos 

Busteni 

Gaia 

Rupturile 

Velesti 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.605.869 3.704.505 

NPV la 4% 1.786.524 2.031.734 

NPV la 8% 1.325.159 1.273.846 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din satele Velesti 
si Rupturile si epurarea acestora in SEAU extinsa Gaia (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct 
de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.11 Regiunea Bulzesti – Murgasi - Mischii 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU regionala; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Murgasi (sat Picaturile) care sa epureze toata apa uzata 

provenita de la regiunea Bulzesti – Murgasi – Mischii (capacitate 2.070 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia urmatoarelor statii de epurare Bulzesti (cu 1.334 PE) si Calinesti (cu 95 
PE); 

o Extinderea statiei de epurare existenta Gaia (cu 641 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.600.292 127.856 

Opţiunea 2 2.673.500 214.164 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Bulzesti – 
Murgasi - 

Mischii 

Bulzesti 

Prejoi 

1.334 

2.070 

Bulzesti 

Gura Raciului 

Saliste 

Secuiesti 

Stoicesti 

Murgasi 
Murgasi 

641 
Picaturile 

Mischii Calinesti 95 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 7.549.797 11.266.545 

NPV la 4% 4.530.847 6.194.790 

NPV la 8% 3.075.077 3.917.678 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua regionala Picaturile (optiunea 1), ca fiind cea mai buna 
din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.12 Regiunea Luncusoru-Ungureni (UAT Ghercesti) 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

 

 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în cele doua sate si transportul apei uzate catre 

o SEAU comuna; 
o Realizarea unei SEAU independenta care sa epureze toata apa uzata provenita de la 

cele doua sate (capacitate 250 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din cele doua sate, colectarea si 
transportul apei uzate catre Ghercesti (SEAU Craiova) 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 622.852 42.728 

Opţiunea 2 878.139 635 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.355.718 567.048 

NPV la 4% 1.328.681 667.534 

NPV la 8% 857.365 618.699 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din cele doua 
sate si transportul acestora catre Ghercesti (optiunea 2), ca fiind cea mai buna din punct de vedere 
tehnico-economic. 

 

5.5.13 Regiunea Botosesti-Paia – Gogosu – Sopot – Plesoi - Predesti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Craiova Ghercesti 
Luncusoru 

246 246 
Ungureni 
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Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

De aceea, analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU regionala; 
o Realizarea unei SEAU in Predesti care sa epureze toata apa uzata provenita de la 

regiunea Botosesti-Paia – Gogosu - Sopot – Plesoi - Predesti (capacitate 6.219 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia urmatoarelor statii de epurare Botosesti-Paia (cu 722 PE), Gogosu (646 
PE), Sopot (1.937 PE – include si satul Urdinita din UAT Brabova), Plesoi (1.217 PE) 
si Predesti (cu 1.697 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 9.909.832 216.106 

Opţiunea 2 9.338.093 393.206 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 15.579.191 23.759.304 

NPV la 4% 11.546.093 14.788.164 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Botosesti-Paia 
– Gogosu – 

Sopot – Plesoi 
- Predesti 

Botosesti - Paia Botosesti - Paia 722 

6.219 

 Gogosu 

Gogosu 

646 Gogosita 

Stefanel 

Brabova Urdinita 338 

Sopot 

Sopot 

1.599 

Bascov 

Belot 

Cernat 

Pietroaia 

Sarsca 

Plesoi 

Plesoi 

1.217 Frasin 

Milovan 

Predesti Predesti 1.697 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 8% 8.938.311 10.310.975 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua regionala Predesti (optiunea 1), ca fiind cea mai buna 
din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.14 Regiunea Seaca de Padure – Brabova 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU existenta; 
o Extinderea SEAU Brabova, care sa epureze toata apa uzata provenita de la UAT-urile 

Seaca de Padure - Brabova (cu cca. 1.500 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiei de epurare Seaca de Padure (cu 931 PE) si extinderea SEAU Brabova 
(cu 522 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.927.117 109.205 

Opţiunea 2 3.073.666 144.891 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 6.478.066 7.953.682 

NPV la 4% 4.239.676 4.968.083 

NPV la 8% 3.051.123 3.463.145 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Seaca de 
Padure - 
Brabova 

Seaca de Padure 

Seaca de Padure 

931 

1.453 

Rachita de Sus 

Veleni 

Brabova 

Mosna 

522 Rachita de Jos  

Voita 
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Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU extinsa Brabova (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct 
de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.15 Regiunea Teslui – Zanoaga – Diosti  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU noua; 
o Realizarea unei SEAU Teslui, care sa epureze toata apa uzata provenita de la UAT-

urile Leu – Teslui - Diosti (cu 5.250 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiilor de epurare Zanoaga (cu 1.081 PE), Teslui (cu 1.433 PE) si Diosti 
(2.727 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 5.211.509 188.720 

Opţiunea 2 5.177.784 257.201 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 12.019.414 16.044.474 

NPV la 4% 7.718.544 9.427.675 

NPV la 8% 5.494.298 6.302.420 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Zanoaga – 
Teslui - Diosti 

Leu Zanoaga 1.081 

5.241 

Teslui 

Viisoara-Mosneni 

1.433 

Urieni 

Teslui 

Fantanele 

Tartal 

Diosti 

Diosti 

2.727 Radomir  

Ciocanesti 
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Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua Teslui (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct de 
vedere tehnico-economic. 

 

5.5.16 Regiunea Amarastii de Sus - Dobrotesti  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU noua; 
o Realizarea unei SEAU Amarastii de Sus, care sa epureze toata apa uzata provenita 

de la UAT-urile Amarastii de Sus - Dobrotesti (cu 3.100 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiilor de epurare Amarastii de Sus (cu 1.521 PE) si Dobrotesti (cu 1.550 
PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.068.819 131.280 

Opţiunea 2 2.364.866 257.201 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 7.718.709 11.957.024 

NPV la 4% 4.341.843 6.456.443 

NPV la 8% 2.800.539 3.991.271 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua Amarastii de Sus (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din 
punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.17 Regiunea Teasc – Ghindeni 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Amarastii de 
Sus - 

Dobrotesti 

Amarastii de Sus 
Amarastii de Sus 

1.521 

3.069 
Zvorsca 

Dobrotesti 
Dobrotesti 

1.548 
Nisipuri 
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Din cele doua sate doar Secui are in curs de executie retea de canalizare si statie de epurare proprie. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Ghindeni si transportul apei uzate 

catre SEAU Secui; 
o Extinderea SEAU Secui pentru preluare apa uzata provenita de la localitatea 

Ghindeni (cu 1.729 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Ghindeni si epurare locala; 
o Executia statiei de epurare Ghindeni (cu 1.729 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.589.171 51.900 

Opţiunea 2 1.194.753 113.359 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 3.067.793 5.820.862 

NPV la 4% 2.166.106 3.105.412 

NPV la 8% 1.606.723 1.913.334 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din satele Secui 
si Ghindeni si epurarea acestora in SEAU extinsa Secui (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct 
de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.18 Regiunea Rojiste – Dranic  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Dintre satele enumerate mai sus, doar Dranic are infrastructura de canalizarea si o statie de epurare 
proprie. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Teasc - 
Ghindeni 

Teasc Secui 1.442 
3.171 

Ghindeni Ghindeni 1.729 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Rojiste – 
Dranic 

Rojiste 
Rojiste 

2.162 

4.021 
Tamburesti 

Dranic 
Padea 

1.859 
Dranic 
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- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre SEAU Dranic; 
o Extinderea SEAU Dranic pentru epurarea apelor uzate din regiunea propusa (cu 

3.000 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiilor de epurare Rojiste (cu 2.162 PE), si extinderea SEAU Dranic pentru 
preluare Padea (cu 788 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 3.180.358 75.739 

Opţiunea 2 3.363.461 173.280 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 5.976.066 10.125.165 

NPV la 4% 4.084.260 5.959.688 

NPV la 8% 3.031.358 4.008.732 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU extins Dranic (optiunea 1), ca fiind cea mai buna din punct de 
vedere tehnico-economic. 

 

5.5.19 Regiunea Carna – Macesu de Jos  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU noua; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Carna, care sa epureze toata apa uzata provenita de la 

cele 2 sate (cu 1.518 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiei de epurare Carna (cu 1.217 PE) si transportul apei uzate de la Sapata 
la SEAU Macesu de Jos. 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Carna – 
Macesu de Jos 

Carna Carna 1.217 
1.518 

Macesu de Jos  Sapata 301 
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Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.768.845 105.321 

Opţiunea 2 1.062.362 127.193 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 6.512.718 5.424.810 

NPV la 4% 3.633.738 2.942.672 

NPV la 8% 2.339.036 1.824.350 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din cele 2 sate si 
executia statiei de epurare Carna (cu 1.217 PE) si preluarea apei uzate din Sapata in SEAU Macesu 
de Jos (optiunea 2), ca fiind optima din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.20 Regiunea Terpezita - Bucovat  

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU noua; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Bucovat (Leamna de Jos), care sa epureze toata apa 

uzata provenita de la toate cele 6 sate (cu 2.790 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiilor de epurare Lazu (cu 1.413 PE) si Leamna de Jos (cu 1.376 PE). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 4.729.572 156.379 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Terpezita - 
Bucovat 

Terpezita 

Terpezita 

1.413 

2.789 

Caciulatu 

Lazu 

Bucovat 

Sarbatoarea 

1.376 Leamna de Sus 

Leamna de Jos 
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Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 2 4.040.664 195.322 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 8.764.279 9.774.897 

NPV la 4% 6.026.747 6.123.129 

NPV la 8% 4.487.259 4.299.945 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua in Leamna de Jos (optiunea 1), ca fiind optima din punct 
de vedere tehnico-economic. 

 

5.5.21 Regiunea Verbita – Orodel – Carpen – Vela – Salcuta – Vartop – Izvoare 
– Giubega – Cioroiasi – Silistea Crucii – Intorsura 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Verbita – 
Orodel – 

Carpen – Vela 
– Salcuta – 

Vartop – 
Izvoare – 
Giubega – 
Cioroiasi – 

Silistea Crucii 
– Intorsura 

Verbita Verbicioara 451 

14.687 

Orodel 

Orodel 

1.884 
Bechet 

Cornu 

Teiu 

Carpen Geblesti 108 

Vela 

Vela 

1.682 

Bucovicior 

Gubaucea 

Stiubei 

Suharu 

Salcuta 

Salcuta 

2.071 
Marza 

Plopsor 

Tencanau 

Vartop  Vartop 1.481 

Izvoare 

Izvoare 

1.467 Corlate 

Domnu Tudor 

Giubega Giubega 1.818 
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Satele enumerate mai sus nu au infrastructura de canalizare. 

Analiza de opţiuni prezentată mai jos include:  

- Opţiunea 1 (centralizata) 
o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 

transportul apei uzate catre o SEAU noua; 
o Realizarea unei SEAU in UAT Silistea Crucii, care sa epureze toata apa uzata 

provenita de la toate satele prezentate anterior (cu 14.687 PE). 
- Opţiunea 2 

o Realizarea sistemului de canalizare în fiecare din localitatile prezentate anterior si 
gruparea acestora pe UAT-uri, astfel incat fiecare UAT va fi deservit de cate o SEAU 
proprie; 

o Executia statiilor de epurare Verbicioara (cu 451 PE), Orodel (cu 1.884 PE), Vela (cu 
1.682 PE), Salcuta (cu 2.071 PE), Vartop (cu 1.500 PE), Izvoare (cu 1.500 PE), 
Giubega (cu 1.820 PE), Cioroiasi (cu 941 PE), Silistea Crucii (cu 1.437 PE), Intorsura 
(cu 1.347 PE) si extindere SEAU Carpen (cu 108 PE pentru preluare Geblesti). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 22.013.384 469.242 

Opţiunea 2 15.662.702 720.736 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 36.461.690 48.669.340 

NPV la 4% 26.310.471 28.216.398 

NPV la 8% 20.108.201 18.757.678 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere din regiunea 
propusa si epurarea acestora in SEAU noua in Silistea Crucii (optiunea 1), ca fiind optima din punct 
de vedere tehnico-economic. 

 

Cioroiasi  
Cioroiasi 

941 
Cetatuia 

Silistea Crucii Silistea Crucii 1.437 

Intorsura Intorsura 1.347 
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6. STRATEGIA LA NIVEL DE JUDET 

6.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeteana pentru dezvoltarea sectorului 
de apa si apa uzata in vederea conformarii cu tintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare 
semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfarsitul anului 2023, precum si un 
program de investitii pe termen lung care sa permita sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui 
mai eficient serviciu pentru clienti.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a judetului Dolj poate fi sintetizata astfel:  

 Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu 
Directivele Uniunii Europene;  

 Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in 
concordanta cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati 
si aplicarea unei abordari regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

 Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi 
infrastructuri este posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

 Asigurarea ca operatorul regional beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la 
nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive 
pentru consumatorii sai;  

 Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat 
în 2 perioade începand cu 2021 până în 2050.  

Faza 3 de investiţii cuprinde programul de investiţii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu 
finanţare europeană în principal din Fonduri de Coeziune în vederea conformării cu planurile de 
implementare a directivelor până la sfârşitul anului 2030, în timp următoarea fază, 2021-2050 
include investiţii ulterioare în infrastructura de apă şi apă uzată.  

Programul de investitii pentru judeţul Dolj a fost împărţit în 3 faze: Faza 1 (2007-2013) este finalizat, 
Faza 2 (2014-2020) este în curs de implementare, cealalta faza (Faza 3) distincta – pentru un orizont 
de minim 20 ani - acoperind programul de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizata cu 
finanţare de la Uniunea Europeană - prin Fondurile de Coeziune, cu programe consecutive. 

6.1.1 Faza 1 (2007-2013) investitii prioritare 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se 
concentreaza in prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate 
provenite din mediul urban si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind 
aglomerari urbane mai mari de 10,000 l.e. In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea 
accelerarii progresului privitor la conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei potabile 
care trebuie atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  

Proiectul "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul DOLJ"  

Finantat din POS Mediu 2007-2013 reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Dolj, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul ISPA de creare a sistemelor regionale în sectorul apei. Lucrările 
de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din localităţile 
selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care transpun 
prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea maximizării 
eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu apă existente 
au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa potabilă de la 
staţiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiţii acoperă 7 sisteme zonale de alimentare cu apă (Craiova, 
Calafat, Băileşti, Călăraşi, Bechet, Filiaşi, Segarcea).  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiţii (2008-
2013). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în municipiile Craiova, Calafat (inclusiv localitatea dependentă Ciupercenii 
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Vechi), Băileşti, oraşele Filiaşi, Segarcea, Dăbuleni, Bechet şi localităţile Călăraşi, Poiana Mare şi 
Rastu Nou. Populaţia totală din aria de proiect este de 389.597 locuitori (anul 2008), reprezentând 
aprox. 55% din populaţia totală a judeţului Dolj. 

Proiectul finanţat prin POS Mediu 2007 – 2013 include următoarele componente:  

 Reabilitare staţie de tratare Işalniţa;  

 Reabilitare reţea de distribuţie apă în Craiova;  

 Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în Craiova, inclusiv staţii de pompare apă uzată;  

 Halda de nămol la Staţia de epurare Craiova;  

 Reabilitarea captării cu criburi din Dunăre, Calafat;  

 Reabilitare staţie de tratare apă Calafat;  

 Modernizare staţie de epurare Calafat;  

 Conducta de aducţiune de la Calafat, inclusiv gospodărie de apă, reţea nouă de distribuţie 
apă, reţea nouă de canalizare, staţie de pompare apă uzată, conducta de transfer apă uzată 
pentru Ciupercenii Vechi;  

 Conducta de aducţiune de la staţia de tratare apă Calafat, gospodărie de apă, reţea nouă de 
apă şi canalizare, staţii de pompare apă uzată pentru Poiana Mare;  

 Reabilitarea frontului de captare, a staţiei de clorare, reabilitarea şi extinderea reţelei de 
distribuţie apă, extinderea reţelei de canalizare şi staţii de pompare pentru Băileşti;  

 Staţie de epurare regională în Rastu Nou şi colectoare de transfer aferente;  

 Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare pentru Dăbuleni;  

 Extinderea frontului de captare, extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în Călăraşi;  

 Extinderea frontului de captare, extinderea reţelei de distribuţie apă şi a reţelei de canalizare, 
staţii de pompare apă uzată pentru Bechet;  

 Staţie de epurare regională în Bechet;  

 Branşament la aducţiunea de la Izvarna, gospodărie nouă de apă, reabilitarea şi extinderea 
reţelei de distribuţie apă şi a reţelei de canalizare, înlocuirea staţiei de epurare pentru Filiaşi;  

 Sursă nouă de apă, rezervoare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie apă şi 
canalizare, staţii de pompare apă uzată şi staţie nouă de epurare pentru Segarcea.  

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei 
Prioritare 1 din POS Mediu 2007 – 2013 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei 
potabile şi apei uzate în Judeţul Dolj. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

 Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect, de la 75% în 2008 la 98% după implementarea 
proiectului prin FC şi 99,85% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

 Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

 Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect de la 56% în 2008 la 32,3% după 
implementarea proiectului prin reabilitarea reţelelor de distribuţie.  

Pentru apă uzată:  

 Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
 Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect, de la 61% în anul 2008 la 93,7% după implementarea 
proiectului prin FC şi 99,86% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  
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 Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 
Directiva 91/271/CEE de la 0% în anul 2008 la 93,7% după implementarea proiectului prin 
FC şi 99,86% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte asumate;  

 Înlocuirea SE Filiaşi cu o nouă staţie de epurare a apelor uzate;  
 Îmbunătăţirea procesului de operare la SEAU Calafat prin introducerea procesului de dozare 

chimică în vederea îndepărtării fosforului;  
 Îmbunătăţirea calităţii efluentului deversat în apele receptoare prin construirea noilor SE la 

Rastu Nou, Bechet şi Cerat;  

Realizarea de centre regionale de tratare şi colectare a nămolului în incinta staţiilor de epurare 
Craiova, Rast şi Bechet în vederea folosirii ulterioare a acestuia în agricultură. 

6.1.2 Faza 2 (2014-2020) investitii prioritare 

Faza a 2-a programului de investiţii a fost elaborată având la bază faptul că toate localităţile cu o 
populaţie mai mare de 50 de locuitori (se aplica aproape la tot judeţul) vor avea nevoie de o 
alimentare cu apă acceptabilă, care să se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind 
calitatea apei destinată consumului uman până la sfârşitul anului 2015.  

Pentru judeţul Dolj acest lucru necesită investiţii semnificative în zonele de deservire mai mici unde 
noi surse sunt propuse şi în consolidarea reţelelor de distribuţie din conductele principale finanţate 
prin Faza 1 a programului de investiţii.  

Programul investiţional privind colectarea şi epurarea apelor uzate se aplică numai pentru acele 
localităţi care pot fi clasificate ca aglomerări pe baza definiţiilor din Directiva 91/271/EEC şi cu o 
populaţie echivalentă mai mare de 2.000. 

Proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj, in 
perioada 2014-2020"  

Finantat din POIM 2014-2020 reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Dolj, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul POS Mediu de extindere a sistemelor regionale în sectorul apei. 
Lucrările de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localităţile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care 
transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa 
potabilă de la staţiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiţii acoperă 1 sistem regional de alimentare (Isvarna-Craiova), 
3 sisteme sub-regionale/zonale de alimentare cu apă (Craiova, Calafat, Bechet) si 4 sisteme de 
alimentare cu apa (Maglavit, Bailesti, Cerat, Plenita).  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 2 de investiţii (2014-
2020). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în municipiile Craiova, Calafat (inclusiv satele apartinatoare Basarabi si 
Golenti), oraşele Dăbuleni, Bechet şi localităţile Simnicu de Sus, Isalnita, Ghercesti, Mischii, Breasta, 
Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Rastu Nou, Cerat, Ostroveni, Calarasi si Plenita. Populaţia 
totală din aria de proiect este de 417.330 locuitori (anul 2014), reprezentând aprox. 64% din 
populaţia totală a judeţului Dolj. 

Proiectul finanţat prin POIM 2014 – 2020 include următoarele componente:  

 Amenajare incinta captare Isvarna si statie noua hipoclorit;  

 Reabilitare si extinderea conducta de aductiune Isvarna-Craiova fir II; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa Cotofenii din Dos (inclusiv bransament la aductiunea 
Isvarna-Craiova); 

 Extindere sistem de alimentare cu apa Isalnita; 

 Extindere retea de distribuţie apă în Simnicu de Sus;  
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 Reabilitare (dren, statii de clorinare, conducte de aductiune Isalnita-Simnic, rezervoare, 
retea de distributie) si extindere (aductiune, statii de pompare, retea de distributie, 
rezervoare) in sistemul Craiova; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Carcea; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Breasta; 

 Reabilitare (statie de clorare, statie de pompare) si extindere (conducta de aductiune, retea 
de distributie, rezervoare) in Ghercesti (inclusiv bransament la sistem du alimentare cu apa 
al municipiului Craiova); 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Mischii (inclusiv bransament la sistem du 
alimentare cu apa al municipiului Craiova); 

 Reabilitare (statie de clorare) si extindere (front de captare, statie de pompare, retea de 
distributie) in Maglavit; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Calafat, Poiana Mare – Piscu Vechi, Balasan (UAT 
Bailesti), Cerat, Bechet, Calarasi, Dabuleni, Ostroveni si Plenita; 

 Reabilitare si extindere sistem de canalizare in UAT Craiova; 

 Extindere sistem de canalizare in UAT Carcea, Malu Mare, Bucovat; 

 Extindere sistem de canalizare in aglomerarile Ghercesti – Mischii – Pielesti, Isalnita, Simnicu 
de Sus, Breasta, Calafat, Basarabi, Golenti, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou 
(inlcusiv conducta de evacure de la SEAU in Dunare), Cerat, Bechet, Calarasi – Dabuleni, 
Ostroveni, Plenita. 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 
3 din POIM 2014 – 2020 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei potabile şi apei 
uzate în Judeţul Dolj. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

 Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect, de la 83% în 2016 la 92% după implementarea 
proiectului prin FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

 Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

 Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect de la 42% în 2016 la 33% după 
implementarea proiectului prin reabilitarea si extinderea reţelelor de distribuţie.  

Pentru apă uzată:  

 Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
 Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect, de la 73% în anul 2016 la 96% după implementarea 
proiectului prin FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 
Directiva 91/271/CEE de la 73% în anul 2016 la 96% după implementarea proiectului prin 
FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte asumate;  

 Reducerea cantitatilor de namol (generate in statiile de epurare) cu ajutorul uscatoarelor 
solare. 
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6.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confruntă judeţul este timpul scurt în care trebuie să se conformeze 
cu Directivele Uniunii Europene privind apa potabilă şi apele uzate, iar derogarea convenită a fost 
semnata în ianuarie 2007. Termenele limită pentru ambele Directive necesită investiţii care trebuie 
să fie finalizate cel mai târziu la sfârşitul anului 2020.  

Astfel, programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor 
uzate pentru Faza 3 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună, dar 
necesită şi investiţii în noua infrastructură pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor care se 
incadreaza in definitiile Directivelor europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. 
Astfel, se va diminua/elimina riscul de infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica 
autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

6.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor uzate 
pentru Faza 4 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună. Totodata, acolo 
unde se considera oprtun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri 
guvernamentele, de la bugetele locale etc.) pentru conformarea micilor localitati care nu au 
beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

 

6.2 IMPACTUL TRATATULUI DE ADERARE ASUPRA STRATEGIEI 
JUDETULUI 

Tratatul de Aderare semnat între Guvernul României şi Uniunea Europeană acordă derogări pentru 
anumite cerinţe incluse în câteva Directive cheie cu privire la sectorul de apă şi apă uzată. Secţiuni 
relevante ale tratatului de aderare sunt dupa cum urmează: 

6.2.1 Colectarea si tratarea apelor uzate 

 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea 
apelor uzate urbane (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin:  

 32003 R1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

Prin derogare de la Articolele 3, 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerinţele pentru sistemul de 
colectare şi tratare a apelor uzate pentru aglomerări cu o populaţie echivalentă (p.e.) mai mare de 
2.000, nu se vor aplica în totalitate în România până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu 
următoarele obiective intermediare:  

 Până la 31 decembrie 2013, conformarea cu Articolul 3 al Directivei va fi realizată în 
aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 10.000;  

 Până la 31 decembrie 2015, conformarea cu Articolul 5 aliniatul (2) al Directivei va fi 
realizata în aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 10.000;  

Romania este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 
3 în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locuitori echivalenţi:  

 61% la 31 decembrie 2010;  
 69% la 31 decembrie 2013;  
 80% la 31 decembrie 2015.  

Romania este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la 
articolele 4 şi 5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locuitori 
echivalenţi:  

 51% la 31 decembrie 2010;  
 61% la 31 decembrie 2013;  
 77% la 31 decembrie 2015.  
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Conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate din mediul urban 
Derogarea se aplica celor 2 componente separate ale Directivei „colectare şi epurare”. Articolul 3 al 
Directivei şi derogarea acestuia solicita că toate aglomerarile urbane cu o populatie echivalenta mai 
mare de 10.000 trebuie sa aiba sisteme de canalizare pana în 2013. Presupunând că durata necesară 
pentru construcţiile necesare este de 3 ani, contractele pentru această componentă trebuie 
încredinţate cel târziu pînă la sfârşitul anului 2010.  

În ceea ce priveste epurarea, articolul 5.2 prevede că toate aglomerarile urbane cu o populatie 
echivalenta mai mare de 10.000 trebuie să beneficieze de staţii de epurare până în 2015, producând 
un efluent de o calitate standard care să permită descărcarea în ape declarate sensibile. Totuşi, cum 
staţiile de epurare trebuie să fie în legatură cu construcţia reţelelor de canalizare aferente, programul 
final trebuie să înceapă cel târziu în 2012 pentru a respecta termenul conformării.  

În completare, 80% dintre localităţile cu o populaţie echivalentă mai mare de 2.000 trebuie să aibă 
reţea de canalizare până în anul 2015 şi 77% cu epurarea apelor uzate la un standard adecvat în 
conformitate cu Directiva.  

Se presupune că pentru toate aglomerările cu o populaţie echivalentă între 2.000 şi 10.000 p.e., 
infrastructura pentru colectare şi epurare trebuie terminată până în anul 2018. Implementarea va fi 
prioritizată în funcţie de populaţie şi impactul asupra mediului. 

Investitii pentru 91/271/EEC - Directiva de tratare a apei uzate  

Ipoteze  

 Au prioritate lucrarile de extindere/ finalizare a retelei de canalizare existente din zonele 
urbane;  

 Extinderea retelelor de canalizare în zonele în dezvoltare nu constituie o prioritate cu 
excepţia cazului în care aceste zone beneficiază de apă potabilă iar impactul advers asupra 
mediului este unul considerabil şi dovedit;  

 Reabilitarea/ înlocuirea staţiilor de epurare nu se realizeaza decât dacă va fi îmbunătăţită şi 
calitatea reţelelor de canalizare;  

 Staţiile de epurare care deservesc o populatie echivalentă mai mare de 100.000 l.e., care 
necesită extindere pentru tratarea avansată vor fi considerate o prioritate;  

 Prioritate au zonele urbane cu populaţie de cel puţin 10.000 l.e. Aceasta include cazurile 
unde este posibilă o abordare regională în vederea tratării apelor uzate şi unde aglomerările 
rezultate depăşesc această limită;  

 Pentru toate aglomerările între 2.000 si 10.000 populaţie echivalentă, implementarea 
infrastructurii pentru colectare şi tratare este prioritizată pe baza impactului asupra 
populaţiei şi mediului;  

 Comunităţile ce se află sub limita propusă în Tratatul de Aderare nu sunt considerate 
priorităţi, cu excepţia cazului în care pot fi incluse într-o aglomerare regională;  

 Comunităţile ce nu pot suporta costurile de operare nu vor fi luate în considerare pentru un 
sistem centralizat de colectare şi tratare a apei uzate. Aceasta se aplică în special acolo unde 
alimentarea cu apă în zonele rurale a fost realizată recent. 

6.2.2 Apa potabila 

 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinata consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:  

 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).  

Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la 
Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime pe teritoriul 
Romaniei in conditiile stabilite mai jos:  

 Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 
10.000 de locuitori;  

 Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane 
cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori;  

 Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan 
in aglomerarile urbane cu peste 100.000 locuitori;  
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 Până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;  

 Până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide 
si mangan in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.  

România este obligată să asigure conformarea cu cerinţele directivei, cu respectarea obiectivelor 
intermediare prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 6-1  – Localitati care se conformeaza la 31 decembrie 2006 

Populatie 
conectata 

Total 
localitati 

Oxidabilitate 
% 

Amoniu 
% 

Nitrati 
% 

Turbiditate 
% 

Aluminiu 
% 

Fier 
% 

Cadmiu 
Plumb 

% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10.000 1.774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100 
10.000 
100.000 

111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4 

100.001 
200.000 

12 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9 

>200.000 9 77,8 100 100 100 88,9 88,9 100 8,9 88,9 
Total 1.908 96,7 96,7 96,7 98,64 98,64 98,64 99,8 99,4 99,7 

 

Tabel 6-2  – Localitati care se conformeaza pana la 31 decembrie 2010 

Populatie 
conectata 

Total 
localitati 

Oxidabilitate 
% 

Amoniu 
% 

Nitrati 
% 

Turbiditate 
% 

Aluminiu 
% 

Fier 
% 

Cadmiu 
Plumb 

% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10.000 1.774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 
10.000 
100.000 

111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.001 
200.000 

12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total 1.908 100 98,3 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

Prezenta derogare nu se aplică apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.  

Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman  

Derogarea de la Directiva prin Tratatul de Aderare nu este clara cu privire la cerintele pentru 
comunitati. Totusi, interpretarea propusa de Consultant este ca pana la sfarsitul anului 2015 toate 
comunitatile cu o populatie mai mare de 50 de locuitori sa fie asigurate cu o sursa de apa adecvata. 
Este evident ca pentru conformare vor fi necesare investitii importante, deoarece comunitatile din 
judet cu o populatie mai mare de 50 care nu au o sursa de apa adecvata sunt considerabile ca 
numar.  

Investitii pentru Directiva 98/83/EC - Calitatea apei destinate consumului uman  

Ipoteze  

Programul de investitii prioritare pe termen lung a avut la baza urmatoarele ipoteze:  

 Puturile individuale, acolo unde exista surse potentiale de contaminare: deseuri menajere, 
industriale sau animale, nu constituie o sursa adecvata de apa potabila asa cum sunt definite 
in Directiva;  

 Sursele de apa subterana sunt acceptate atata timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile 
de utilizarea a acestora de catre autoritatile competente;  

 Sursele de mica adancime: drenuri, puturi sau altele sunt de asemenea acceptate, atata 
timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile de utilizare a acestora de catre autoritatile 
competente;  

 Cand infrastructura de alimentare cu apa existenta nu poate furniza apa potabila 24 de 
ore/zi, imbunatatirea acesteia constituie o prioritate;  

 Reabilitarea retelei de apa este o prioritate acolo unde exista dovada existentei infiltratiilor 
de la retelele de canalizare;  

 Extinderea retelei pentru zonele in dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste 
conformarea cu Tratatul de Aderare, dar poate fi o prioritate pentru finantari locale;  

 Acolo unde exista o sursa de apa acceptabila care isi poate extinde zona de deservire, 
investitia in extinderea acestei zone de deservire ar trebui considerata ca o prioritate. 
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6.2.3 Prioritizarea investitiilor 

Investiţiile prioritare cuprinse în Master Plan-ul judeţului Dolj trebuie sa tina cont de prevederile 
Tratatului de Aderare si planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile 
pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” si respectarea 
91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orăşeneşti”.  

Selecţia investiţiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent. 
Avand in vedere experienta din prima perioada de programare si a fondurilor de preaderare este 
necesar ca la baza programului de investitii sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. 
Aspectele esenţiale ale acestei strategii sunt:  

a) Cea mai importanta cerinţa este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligaţiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa 
trebuie sa contribuie la conformarea României cu obligaţiile Tratatului de Aderare in ceea ce 
priveşte:  
 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  
 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăşeneşti.  

b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecţii a investiţiilor de 
care este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (a) de mai 
sus. Selecţia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu 
succes in termenele aplicabile, in vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cat de 
rapid posibil.  

c) Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 
restul de obligaţii ale României in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 
mentionate mai sus.  

d) In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenţi), 
raportul beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa 
acopere un număr cat mai mare de oameni, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel se 
maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

e) Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare 
proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj in 
perioada 2014-2020” in cadrul caruia sunt in executie statii de epurare regionale care au 
capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele definite in Aplicatia 
de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Planul 2021-2027 ar trebui sa asigure o 
continuitate a investitiilor.  

Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei: 

 Extinderea/ modernizarea statiilor de epurare ce deservesc o populatie mai mare de 10.000 
p.e.;  

 Înlocuirea si, acolo unde este cazul, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu 
populatia mai mare de 2.000 p.e. Se va acorda prioritate investitiilor care presupun o 
lungime scazuta de retea pe cap de locuitor conectat;  

 Înlocuirea statiilor de epurare existente pentru zonele urbane cu populatia mai mare de 
2.000 locuitori, unde apa uzata descarcata in emisar are impact din punct de vedere al 
mediului asupra utilizatorilor din aval;  

 Înlocuirea staţiilor de epurare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;  
 Reabilitarea retelei existente de canalizare unde exista cazuri critice de refulare a acestora 

in strada sau de inundare a subsolurilor;  
 Reabilitarea retelei de canalizare existente, acolo unde canalizarea menajera a fost 

interconectata cu reteaua pluviala.  

Impactul Tratatului  

Data limita de conformare cu Directiva 98/83/EC este sfarsitul lui decembrie 2015 pentru toate 
localitatile mai mari de 50 de locuitori.  

Data limita de conformare cu Directiva 91/271/EEC pentru sistemul de colectare este sfarsitul lui 
decembrie 2013 pentru toate aglomerarile mai mari de 10.000 p.e. si pana la sfarsitul lui decembrie 
2015 pentru statiile de epurare din aglomerarile mai mari de 10.000 p.e. In plus, aglomerarile cu o 
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populatie echivalenta mai mare de 100.000 trebuie sa se conformeze cu standardele de tratare pana 
la sfarsitul lui decembrie 2010.  

Aceste termene determina inceperea constructiilor pentru retelele de canalizare cel mai tarziu in 
2010 si pentru statiile de epurare in 2013. Aceste date se bazeaza pe o perioada prognozata de 
constructie de 3 ani incluzand perioada de garantie si orice aglomerare cu o populatie echivalenta 
mai mare de 100.000 trebuie considerata o prioritate. 

6.2.4 Analiza globala a optiunilor 

Analiza globala a optiunilor este in mod normal realizata in timpul elaborarii detaliate a studiilor de 
fezabilitate, atunci cand sunt disponibile mai multe informatii tehnice, financiare si economice.  

Solutiile tehnice elaborate si estimate in Master Plan se bazeaza pe un punct de vedere initial tehnic 
privind activele si pe necesitatea de a asigura conformarea cu legislatia Uniunii Europene si cea 
romaneasca, precum si respectarea termenelor impuse prin Tratatul de Aderare semnat intre 
Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana in ianuarie 2007. 

Analiza optiunilor  

La elaborarea strategiei generale si a programelor de investitii pe termen lung aferente, au fost luate 
in considerare urmatoarele optiuni:  

Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

 Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  
 Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau 

industriala;  
 Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  
 Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  
 Starea drenurilor de mal;  
 Masuri de marire a drenurilor de mal;  
 Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau 

alte activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

 Starea infrastructurii existente;  
 Datele cand puturile au fost reabilitate ultima oara;  
 Adancimea puturilor;  
 Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  
 Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  
 Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  
 Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau 

provenite de la cresterea animalelor;  
 Lipsa dezinfectiei si a analizei apei.  

Rezervoare de acumulare  

 Capacitatea sursei;  
 Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  
 Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  
 Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale  

Tratarea apei  

 Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  
 Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a mentine continua distributia de 

apa;  
 Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  
 Relocare pentru a economisi energie sau pentru a imbunatati calitatea captarii;  
 Chestiuni privind sanatatea si siguranta;  
 Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

12 

 Capacitate alternativa de tratare.  

Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente este deficitara, in special in mediul 
rural, cu exceptia localitatilor in care se realizeaza investitii din POIM 2014-2020. Desi au existat 
programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul rural, cat si facilitati 
de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita constrangerilor de 
buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte.  

Cu o infrastructura existenta in mediul rural care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare 
capitala, exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect.  

Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul 
urmatoarele:  

 Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o solutie regionala;  
 Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala;  
 Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare;  
 Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune;  
 Relieful zonei si impactul acestuia asupra costului retelei de canalizare.  
 Impactul costurilor de investitii si de operare, in special al instalatiilor pentru o populatie 

echivalenta cuprinsa între 2.000 şi 10.000 de locuitori;  
 Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate;  
 Inlocuirea canalizarilor combinate si eliminarea interconectarilor cu canalizarea de ape uzate 

pentru a furniza un sistem complet separat in timpul reabilitarii;  
 Captusirea in situ sau inlocuirea canalizarilor de mare adancime;  
 Capacitatea populatiei locale de a plati pentru serviciu;  
 Facilitati individuale de tratare, precum fose septice.  

Exista doua presupuneri principale:  

1. Acolo unde este necesar un nou sistem de canalizare, acesta nu va fi niciodata executat sub forma 
unei retele unitare de canalizare. Pentru majoritatea satelor va fi prevazuta doar canalizarea pentru 
ape uzate, deoarece costurile marginale suplimentare pentru furnizarea unei retele de ape pluviale 
sunt negarantate in majoritatea cazurilor, in afara de cele ale zonelor urbane extinse sau acolo unde 
exista anumite zone cu inundatii datorate apelor pluviale.  

2. Variatiile tehnologiilor de tratare au consecinte reduse la evaluarea solutiilor individuale. La baza 
oricarei solutii trebuie sa stea un proces solid care sa fie usor de operat si de intretinut si care 
minimizeaza costul tratarii si eliminarii namolului din aval. Doar in anumite situatii specifice, unde 
spatiul are o valoare ridicata, ar trebui adoptate solutii de tratare avansata sau la o rata ridicata. 

 

6.3 STRATEGIA GENERALA A JUDETULUI 

Resursa de apa: Judeţul va continua să se bazeze în principal pe resursele de apă subterane (cea 
mai importanta fiind Isvarna, din judetul Gorj, reabilitata prin POIM 2014-2020). Singurele captări 
din surse de suprafaţă sunt la Işalniţa (râul Jiu) şi Calafat (fluviul Dunarea) şi ambele au fost aduse 
prin POS Mediu 2007-2013 la capacitate maxima. Nordul, vestul si partial sudul judetului, includ un 
număr de localităţi pentru care facilităţatile centralizate de tratare a apei sunt neaccesibile. 

Tabel 6-3  – Principalele surse de apa din judetul Dolj 

Nr. 
Crt. 

Sursa de 
apa 

Tip sursa Tratare 
necesara 

Debit 
actual 

Debit 
maxim 
posibil 

Anul punerii in 
functiune 

1 Jiu Sursă de 
suprafaţă  

Coagulant 
chimic 

694 l/s 1.150 l/s 1970-1983 (reabilitat 
prin POS Mediu) 

2 Dunare Sursă de 
suprafaţă 

Coagulant 
chimic 

300 l/s 900 l/s 1982 (reabilitat prin 
POS Mediu) 

3 Isvarna Sursă de 
suprafaţă 

Clorinare 900 l/s 1.400 l/s 1967-1971 (in curs de 
reabilitare prin POIM) 
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4 Gioroc Sursa 
subterana 

Oxizi de fier, 
mangan şi 
amoniac  

120 l/s 140 l/s 1906 (in curs de 
reabilitare prin POIM) 

5 Marica Sursa 
subterana 

Oxizi de fier, 
mangan şi 
amoniac  

90 l/s 300 l/s 1995 

6 Mihaita Sursa 
subterana 

Oxizi de fier, 
mangan şi 
amoniac  

0 l/s (scoasa 
din uz 
daorita 
calitatii 
slabe) 

180 /s 1993, 1996, 1999 

7 Breasta Sursa 
subterana 

Oxizi de fier, 
mangan şi 
amoniac  

0 l/s (scoasa 
din uz 
daorita 
calitatii 
slabe) 

>450 l/s 1964 

8 Drenuri şi 
foraje de 
mică şi 
medie 
adâncime  

Surse 
subterane 
ce 
deservesc 
localitatile 
din mediul 
rural  

Continut 
ridicat de 
oxizi de fier, 
mangan, 
amoniac si 
nitrati 
(nitriti) in 
primul 
acvifer 

Debite 
scazute, 
suficiente 
doar pentru 
localitati 
mici  

Debite 
scazute, 
suficiente 
doar 
pentru 
localitati 
mici 

Incert 

Alimentarea cu apă din Dunare poate fi făcută doar pentru locuitorii din sudul judeţului, presupunând 
costuri suplimentare pentru pompare şi tratare. În concluzie principalele surse de suprafaţă care pot 
fi utilizate pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din marea parte a judeţului sunt: Jiu, Isvarna şi 
foraje subterane. 

Tabel 6-4 – Calitatea apei raului Jiu in sectiunea Isalnita 

Sursa: Compania de Apă Oltenia 

Judeţul Dolj nu dispune de depozite bogate cantitativ şi nici acceptabile din punct de vedere calitativ 
pentru sursele de apă potabilă.  

Tratarea apei: Acolo unde este posibil, apa din sursele de suprafaţă va fi tratată fie în facilităţile 
de tratare existente, fie în cele noi, pentru a asigura conformarea cu Directiva 98/83/EC.  

Distributia apei: Acolo unde facilităţile de tratare a apei prezinta o capacitate suplimentară şi sursa 
de apă poate furniza o cantitate şi o calitate suficiente în condiţiile climaterice prognozate, reţeaua 

Nr. 
Crt. 

Indicator calitate U.M. Val. Max. Det. Limite admisibile  
Conf. NTPA 013  
Cat. A1 / A2/ A3  

 

1 Turbiditate SiO2 6.400  
2 pH Unit pH 7,8 6,5-8,5 
3 Suspensii mg/l 643,76  
4 Temperatura 0C   
5 Alcalinitate mlHCL 0.1N 2,0  
6 Magneziu mg/l   
7 Calciu mg/l   
8 Duritate grade d 11,87  
9 Cloruri mg/l 28,98 200/200/200 
10 Oxidabilitate mgO2/l 99,88 -10/-20/-30 
11 Azotit mg/l 0,064  
12 Azotat mg/l 4,897 50/50/50 
13 Amoniu mg/l 1,89 0,05/1,5/4 
14 Fier mg/l 3,87 0,3/2 
15 Numar total de germeni 

mezofili la 37C 
UFC/cmc 120 50/5000/50000 

16 Numar probabil de 
germeni coliformi totali 

100/cmc 534 20/1000/10000 
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principală de distribuţie trebuie extinsă ca o prioritate pentru a alimenta localităţile care nu 
beneficiază de apă sau a căror apa potabilă este necontrolată sau nu respectă Directivele UE.  

Programele de detectare a scurgerilor ar trebui introduse în cazul reţelelor mai vechi, pentru a 
confirma sfera reabilitării/înlocuirii reţelelor şi pentru a permite ca finanţarea să fie aplicată în mod 
adecvat înlocuirilor parţiale sau complete ale secţiunilor de reţea. Compania regională de apa şi-a 
stabilit un obiectiv pentru a reduce pierderea reală din punct de vedere al cantităţii, precum şi ca 
procent din apa introdusă în sistemul de alimentare la cel mult 35%. Extinderea reţelei ar trebui să 
fie acoperită din surse externe, acolo unde este posibil.  

Colectarea apelor uzate: Pentru toate zonele urbane cu o populatie echivalentă cuprinsă între 
2.000 şi 10.000 de locuitori, reţeaua de canalizare trebuie extinsa pentru a acoperi cel puţin 98% 
din populaţia din mediul urban şi rural. Magistralele de canalizare necesare pentru o abordare 
regionala a serviciului trebuie instalate prioritar, împreună cu reţeaua principală de canalizare pentru 
localităţile ce urmează a fi prevazute pentru prima dată cu reţea de canalizare.  

Comunitatile care, în prezent, nu dispun de apa potabilă sau au fost prevazute recent cu sistem de 
alimentare cu apă în mediul rural, trebuie prevăzute cu reţea de canalizare doar acolo unde aceasta 
se dovedeste a fi eficientă din punct de vedere al costurilor şi unde locuitorii dovedesc disponibilitatea 
de a plăti pentru acest serviciu. Pentru restul localităţilor, în afara cazului în care există motive de 
mediu prioritare, utilizarea foselor septice pentru locuinţe individuale, instituţii sau locuinţe 
integrate, ar trebui să reprezinte prioritatea principală.  

Epurarea apelor uzate: Strategia judeţeană este stabilită clar de cerinţele 91/271/EEC şi ale 
capitolului 22 al Tratatului de Aderare semnat între UE şi Guvernul Romaniei. Există o cerinţă clară 
în cadrul tratatului pentru tratarea completă şi eficientă la standardul solicitat pentru aglomerari cu 
populaţie echivalenta cuprinsă între 2.000 si 10.000. Acolo unde acestea sunt obligatorii vor trebui 
prevăzute facilităţi de tratare reabilitate sau noi. Staţiile de epurare ar trebui construite în etape, cu 
un orizont iniţial de proiectare de maximum 15 ani. În orice caz, toate lucrările trebuie prevazute cu 
spaţiu adecvat pentru extindere.  

Aglomerările cu o populaţie echivalentă între 2.000 şi 10.000 de locuitori vor fi prevăzute cu instalaţii 
de epurare, după cum o cere Directiva şi vor fi prioritizate în funcţie de populaţie şi de impactul 
asupra mediului.  

Tratarea namolului: În prezent, există facilităţi operaţionale de tratare a nămolului in judetul Dolj 
la statiile de epurare construite prin diverse programe (ISPA la Craiova, PHARE la Calafat, POS Mediu 
la Rastu Nou, Cerat si Bechet). În cadrul contractului de asistenta tehnica pentru managementul 
proiectului, consultantul a realizat o strategie pentru colectarea şi evacuarea namolului de canalizare 
pentru momentul în care toate instalatiile de tratare a apelor uzate construite din POIM 2014-2020 
vor intra în functiune.  

Strategia şi facilităţile de tratare echivalente trebuie puse la dispozitie în cadrul aceluiasi program 
ca si pentru tratarea apelor uzate. Obiectivul general al Strategiei de Management a Nămolului este 
acela de a emite un concept cu privire la gestionarea nămolurilor, luându-se în considerare 
preîntâmpinarea şi contracararea efectelor negative ale nămolului rezidual asupra sănătăţii umane 
şi asupra mediului înconjurător. Aceasta va servi ca o soluţie pe termen lung pentru gestionarea 
nămolului, stabilind un cadru de acţiune care să aibă la bază principiile siguranţei şi durabilităţii.  

De asemenea, în conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor, obiectivul 
gestionarii nămolurilor îl reprezintă îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii factorilor de mediu prin 
minimizarea efectelor negative ale unui management inadecvat al nămolului.  

Scopul elaborării Stategiei de Management a Nămolului este identificarea celei mai bune opţiuni din 
punctul de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea şi 
utilizarea/evacuarea namolului de epurare din judeţul Dolj.  

Dupa finalizarea lucrarilor de extindere si reabilitare la statiile de epurare din zona Proiectului “Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020” 
si intrarea in functiune a noilor facilitati de epurare, namolul va fi generat zilnic şi va trebui gasita 
solutia de gestionare a acestuia. 

Ape uzate industriale: Judetul trebuie sa asigure aplicarea completa a principiului „Poluatorul 
plateste” atat prin obligarea unitatilor industriale de a introduce instalatii de pre-tratare, cat si prin 
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modificarea facilitatilor lor de productie. In cazul in care unitatile industriale continua sa deverseze 
apele uzate in canalizarea publica, trebuie aplicate si percepute taxe in functie de volumul de poluant 
deversat. Este esential ca industriile cunoscute ca fiind poluante sa fie obligate sa respecte legislatia 
existenta in Romania inainte ca orice alte facilitati noi de tratare a apelor uzate si a namolului sa fie 
construite in cadul programelor de investitii prioritare.  

La elaborarea strategiei generale şi ulterior a programelor de investitii pe termen lung aferente, au 
fost luate in considerare urmatoarele optiuni:  

a. Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

 Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  
 Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau 

industriala;  
 Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  
 Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  
 Starea drenurilor de mal;  
 Masuri de marire a drenurilor de mal;  
 Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau 

alte activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

 Starea infrastructurii existente;  
 Datele cand puturile au fost reabilitate ultima oara;  
 Adancimea puturilor;  
 Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  
 Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  
 Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  
 Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau 

provenite de la cresterea animalelor;  
 Lipsa dezinfectiei si a analizei apei.  

Rezervoare de acumulare  

 Capacitatea sursei;  
 Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  
 Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  
 Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale. 

Tratarea apei  

 Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  
 Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a mentine continua distributia de 

apa;  
 Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  
 Relocare pentru a economisi energie sau pentru a imbunatati calitatea captarii;  
 Chestiuni privind sanatatea si siguranta;  
 Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  
 Capacitate alternativa de tratare.  

b. Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente (deficitara), in special in mediul 
rural, cu exceptia localitatilor in care se realizeaza investitii din POIM 2014-2020. Desi au existat 
programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul rural, cat si facilitati 
de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita constrangerilor de 
buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte. 
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6.4 STRATEGIA PENTRU APA IN JUDETUL DOLJ 

6.4.1 Regionalizarea serviciului de apa potabila 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 10.000 de locuitori au fost prevazute cu 
elementele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile 
unde ori nu exista sisteme de alimentare publica cu apa ori au fost implementate recent). Majoritatea 
facilitatilor au fost construite sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata 
celor 40 de ani de planificare centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate 
sau se afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal 
din Fondul de Coeziune.  

In cazul regionalizarii se poate observa ca multe din statiile de tratare si sursele de apa aferente 
prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe 
cazuri, prezinta capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila 
unui numar de consumatori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 
2.000 de locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o 
prioritate pentru investitii. Doar in ultimii 15 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema 
sistemelor complet inadecvate de alimentare cu apa in mediul rural. 

6.4.2 Strategia pentru apa in judetul Dolj 

In judetul Dolj, toate cele cinci comunitati cu mai mult de 10.000 de locuitori dispun sau au in curs 
de executie un tip de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila de un tip sau altul.  

Un numar de orase si comune cu populatii intre 2.000 si 10.000 de locuitori nu au surse bune, ce 
provin in principiu din ape subterane, si se prevede in Master Plan „regionalizarea” zonelor unde 
sursele de apa au calitate ridicata si genereaza, implicit, costuri de operare minime.  

Pentru comunitatile mai mici s-au propus fie puturi de mare adancime (la campie), fie puturi de mica 
adancime sau surse din ape curgatoare. Masura in care acestea se potrivesc a fi incluse in schema 
regionala va depinde de relief (si de implicatiile energetice asociate), de proximitatea altor 
comunitati si relatia cu/performanta investitiilor recente.  

 

6.5 STRATEGIA PENTRU APA UZATA IN JUDETUL DOLJ 

6.5.1 Colectarea si epurarea apei uzate 

Infrastructura de colectare a apei uzate exista sau este in faza de executie in patru dintre cele cinci 
zone urbane cu o populatie echivalenta de peste 10.000 de locuitori si in alte zone urbane si rurale 
mai mici in curs de dezvoltare. Toate aceste sisteme de canalizare au statii functionale de epurare a 
apei uzate.  

Statia de epurare de la Craiova (Facai) a fost extinsă şi modernizata în cadrul unui proiect ISPA 
în vederea conformării cerinţelor referitoare la epurarea avansată precizate în cadrul Directivei 
91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane modificată de Directiva 98/15/EC şi de 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.  

Statia de epurare de la Calafat a fost construită în 2007 tinându-se cont de dezvoltarea economică 
până în anul 2020, luându-se în calcul o încărcare organică corespunzătoare la o populaţie 
echivalentă de 30.000 locuitori. Emisarul apelor epurate este fluviul Dunărea la km 790+500.  

Statia de epurare de la Filiasi a fost realizata prin POS Mediu si este dimensionata pentru o 
populaţie de 14.000 p.e., la un debit mediu zilnic de 2.156 mc/zi.  

Staţia de epurare Bechet deserveste aglomerarea Dăbuleni-Bechet-Sadova efluentul fiind evacuat 
în râul Jieţ. Pentru executia facilităţilor a fost utilizata o populaţie de 21.000 p.e., cu dimensionarea 
unităţilor de proces la un debit mediu zilnic de 3.003 mc/zi.  
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Staţia de epurare Rastu Nou a fost proiectată pentru populaţie de 30.000 p.e. corespunzătoare 
aglomerării Băileşti-Poiana Mare, efluentul fiind evacuat prin intermediul canalului de ape mari în 
Dunăre. Staţia este proiectată la un debit mediu zilnic de 4.620 mc/zi.  

Staţia de epurare de la Segarcea (Cerat) a fost proiectată pentru populaţie de 8.000 p.e. și un 
debit mediu zilnic de 1.320 mc/zi. 

Staţia de epurare Caraula (Plenița) a fost proiectată pentru populaţie de 8.000 p.e. și un debit 
maxim de 1.209 mc/zi. Este o statie de epurare mecano-biologica MBBR, monobloc. 

Staţia de epurare Breasta a fost proiectată pentru populaţie de 2.491 p.e. și un debit maxim de 
540 mc/zi. Este o statie de epurare mecano biologica tip NEYAQUA. 

Staţia de epurare Barca a fost proiectată pentru populaţie de 3.689 p.e. Este o statie de epurare 
mecano-biologica compacta (tip Artemis). 

Staţia de epurare Goicea a fost proiectată pentru populaţie de 2.500 p.e. Este o statie cu două 
module: modulul I tip containerizata MBBR (cu o capacitate de 250 mc/zi), respectiv modulul II  
pentru 1.000 l.e. (tip AQUAECO). 

Staţia de epurare Bistretu Vechi a fost proiectată pentru populaţie de 3.000 p.e. Este o statie 
de epurare mecano-biologica compacta, containerizata, tip COMPACT SE. 

Staţia de epurare Carpen a fost proiectată pentru populaţie de 910 p.e. Este o statie de epurare 
mecano-biologica tip RESMAT. Capacitatea proiectată este 182 mc/zi. 

Staţia de epurare Cleanov a fost proiectată pentru populaţie de 1.180 p.e. Este o statie de 
epurare mecano-biologica tip RESMAT. Capacitatea proiectată este 236 mc/zi. 

Staţia de epurare Isalnita a fost proiectată pentru populaţie de 3.000 p.e. Este o statie de epurare 
mecano-biologica tip MARTI BM. 

Staţia de epurare Carcea a fost proiectată pentru populaţie de 4.000 p.e. Este o statie de epurare 
mecano-biologica tip ADIPUR 4000 ELS. Capacitatea proiectată este 600 mc/zi. 

Statia de epurare Pielesti a fost proiectată pentru populaţie de 1.120 p.e. Capacitatea proiectată 
este 240 mc/zi. 

Statia de epurare Malu Mare a fost proiectată pentru populaţie de 1.700 p.e. Capacitatea 
proiectată este 255 mc/zi. 

Statia de epurare Salcia a fost proiectată pentru o capacitate de 195 mc/zi. 

Statia de epurare Calopar a fost proiectată pentru o capacitate de 420 mc/zi. 

Statia de epurare Celaru a fost proiectată pentru o capacitatea de 500 mc/zi. 

Statia de epurare Cetate a fost proiectată pentru o capacitate de 230 mc/zi. 

Statia de epurare Benesti a fost proiectată pentru o capacitate de 30 mc/h. 

Statia de epurare Goiesti a fost proiectată pentru o capacitate de 16 mc/h. Este o statie de 
epurare mecano-biologica tip RESETILOVS. 

Statia de epurare Macesu de Jos a fost proiectată pentru o capacitate de 240 mc/zi. 

Statia de epurare Negoi a fost proiectată pentru populaţie de 3.000 p.e. Capacitatea proiectată 
este 450 mc/zi. 

Statia de epurare Perisor a fost proiectată pentru o capacitate de 3,12 mc/h. Este o statie de 
epurare mecano-biologica tip SBR. 

Statia de epurare Maracinele are tehnologie de tip RESETILOVS. 

Statiile de epurare Ciutura, Varvor, Varvoru de Jos, Gabru si Criva au fost proiectate pentru 
capacitati intre 250 si 500 mc/zi. 

Statia de epurare Verbita a fost proiectată pentru o capacitate de 150 mc/zi. 

Pe langa statiile de epurare prezentate mai sus, exista 6 statii nefunctionale (in principal datorita 
lipsei racordurilor) si 21 statii in curs de executie/finalizare. 
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Tratatul de aderare prezinta cerinte clare de conformare cu 91/271/EEC, datele critice sunt 2010 
pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 100.000, 2015 pentru aglomerarile cu populatii 
echivalente de peste 10.000 si 2018 pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 2.000. In 
plus, la cererea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevederea de sisteme de colectare 
pana in 2013 ar trebui considerata ca o data critica in ceea ce priveste epurarea apelor uzate pentru 
populatiile echivalente de peste 10.000 de locuitori. 

Starea actuala a sistemelor de colectare si a instalatiilor de epurare din judet este prezentata pe 
scurt in tabelul de mai jos: 

Tabel 6-5  – Starea actuala a sistemelor de colectare si a instalatiilor de epurare in judetul Dolj 

Aglomerari de 
baza Numar 

Sistem de colectare prevazut 
Statie de 
epurare Cuprinzator Partial Nu exista 

In curs 
de 

executie 
Peste 100.000 1 1 - - - 1 

10.000 – 
100.000 

4 4 - - - 2 

2.000 – 10.000 37 23 1 5 8 17 

<2.000 84 20 8 - 56 42 

Este evident ca rata investitiilor trebuie sustinuta pentru a se asigura conformarea de la aceasta 
baza intr-o perioada scurta. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in 
viitor, este necesara continuarea abordarii regionale a colectarii apelor uzate si epurarii.  

Ar trebui mentionat in continuare ca costurile aferente serviciului de ape uzata nu sunt direct 
proportionale cu costul tratarii apelor de canalizare, iar costurile de operare per populatie echivalenta 
cresc semnificativ pe masura ce se reduce dimensiunea instalatiilor. Costurile de eliminare si de 
tratare a namolului de canalizare sunt, de obicei, cel putin la fel de ridicate ca si costurile tratarii si 
cresc semnificativ pentru instalatii mai mici.  

Odata cu cerintele din ce in ce mai stringente ale Uniunii Europene pentru eliminarea ecologica a 
namolului, costurile suplimentare aferente instalatiilor mici nu ar trebui scazute pe durata revizuirii 
oricarei solutii regionale. 

6.5.2 Concluzii generale apa uzata 

În acest document se face referire la doua nivele de aglomerari de ape uzate. Primul nivel, 
corespunzand terminologiei Directivei 91/271/EEC, a fost denumit „Aglomerari de ape uzate”. In 
cazul in care doua sau mai multe aglomerari din zone administrative diferite au fost conectate pentru 
a facilita tratarea intr-o statie comuna de epurare, aglomerarea totala este denumita „cluster de 
aglomerari”.  

Pentru o aglomerare care necesita colectare si tratare in conformitate cu Directiva si care dispune 
de un curs de apa acceptabil care sa asigure nivelul cerut de diluare pentru efluentul tratat ce rezulta 
din statia de epurare, tratarea locala reprezinta singura solutie eficienta, in afara cazului in care 
aglomerarea poate fi conectata fie printr-o conducta de canalizare cu transfer gravitational, fie printr-
o conducta de refulare cu inaltime redusa la o alta localitate ce necesita investitii prioritare. In zone 
intinse ale judetului este probabil ca posibilitatea de a primi apa pentru irigatii ar introduce nevoia 
de dezinfectie a apei si luand in considerare implicatiile costurilor operationale si investitionale ale 
unei asemenea scheme, aceste costuri trebuie prevazute in totalitate.  

Aglomerarile ar trebui luate in considerare in cadrul unui cluster regional atunci cand distanta dintre 
aglomerari este mai mica de 10 km si lungimea totala a retelei de canalizare este mai mica de 40 
km. Retelele de canalizare cu lungimi totale intre 30 si 40 km trebuie analizate, avandu-se in vedere 
impactul septic al deseurilor provenite din cele mai indepartate aglomerari.  

Aglomerarile sub 2.000 de locuitori nu sunt luate in considerare pentru a fi prevazute cu sisteme de 
colectare. Exceptie fac cele situate in proximitatea sistemelor mari de infrastructura unde sisteme 
de colectare pot fi construite si efluentul rezultat poate fi preluat la costuri marginale rezonabile. 
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6.5.3 Strategia pentru apa uzata in judetul Dolj 

Au fost identificate 42 de aglomerări de ape uzate în judeţul Dolj (peste 2.000 PE) si 21 clustere. Se 
are în vedere un total de 62 de staţii de epurare care, împreună, vor avea potentialul de a trata 
debitele provenite de la 79 % din populatia judetului.  

Există 5 oraşe şi comune în intervalul de 10.000 şi 100.000 p.e., pentru care se realizează epurare 
până în 2015 în conformitate cu Directiva. Este nevoie de sisteme noi/extinse de canalizare la 
Cosoveni, Leu, Gingiova, Valea Stanciului, Unirea, Motatei si Galicea Mare împreună cu infrastructura 
de transfer pentru „regionalizarea” zonelor propuse. Populaţia echivalentă din clusterele propuse se 
află în intervalul 6.000 – 12.000 iar cea din aglomerări între 2.200 si 5.000 p.e. 

Prevederea tratarii namolului este necesara si strategia pentru aceasta este prezentata in sectiunea 
6.6. 

 

6.6 STRATEGIA IN DOMENIUL NAMOLULUI SI INVESTITII LEGATE DE 
ACEASTA 

6.6.1 Introducere 

Extinderea continuă a sistemelor de canalizare a apelor uzate din judeţul Dolj, obligatorie pentru 
localităţi cu peste 2.000 de locuitori, va conduce la apariţia unor cantităţi ridicate de nămol.  

În prezent, a fost revizuita “Strategia de management al nămolului” elaborată la nivelul aplicaţiei de 
finanţare şi studiului de fezabilitate, urmând ca la sfârşitul anului 2020 să fie aprobată varianta finală 
de strategie precum şi planul de acţiune pentru faza 2 de investiţii şi pe termen mediu şi lung.  

Obiectivul general al Strategiei de Management a Nămolului este acela de a emite un concept cu 
privire la gestionarea nămolurilor, luându-se în considerare preîntâmpinarea şi contracararea 
efectelor negative ale nămolului rezidual asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător. 
Aceasta va servi ca o soluţie pe termen lung pentru gestionarea nămolului, stabilind un cadru de 
acţiune care să aibă la bază principiile siguranţei şi durabilităţii.  

De asemenea, in conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor, obiectivul 
gestionarii nămolurilor îl reprezintă îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii factorilor de mediu prin 
minimizarea efectelor negative ale unui management inadecvat al nămolului.  

Scopul elaborării Stategiei de Management a Nămolului este identificarea celei mai bune opţiuni din 
punctul de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea şi 
utilizarea/evacuarea namolului de epurare din judeţul Dolj.  

BPEO reprezinta un concept care indica faptul ca alegerea unei politici, decizii sau actiuni, fezabila 
din punct de vedere economic s-a bazat pe o investigatie holistica a impactului asupra mediului – 
pe termen scurt si lung – pe toate alternativele potential relevante şi ca beneficiile/costurile de mediu 
a acestei politici, decizii sau actiuni sunt mai mari/mai mici decat cele din toate celelalte optiuni 
analizate. 

6.6.2 Optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor 

Utilizarea namolurilor in agicultura 

Aplicarea nămolurilor pe terenurile agricole reprezintă printre cele mai puţin costisitoare metode de 
neutralizare şi reciclare a acestor deşeuri organice, fiind în acelaşi timp în concordanţă cu concepul 
general ecologic al reciclării, neutralizării şi ameliorării, în cadrul unor ecosisteme date. La nivel 
european folosirea nămolului rezidual de la statiile de epurare in obtinerea de recolte este 
considerata a fi una dintre cele mai sustinute optiuni de management a namolului, unde materia 
organica si nutrientii se intorc in mod benefic in sol.  

Cerinţele Directivei 86/278/CCE referitoare la folosirea în agricultură a nămolului provenit din apa 
uzată au fost transpuse în reglementări tehnice în legislaţia românească prin Ordinul comun MMGA 
– MADR nr. 344/708/2004 privind protectia mediului şi in special a solurilor, cand se utilizeaza 
namoluri de la statiile de epurare in agricultura.  



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

20 

Scopul acestor reglementări îl reprezintă dezvoltarea potenţialului agrochimic al nămolului în acelaşi 
timp prevenind impactul negativ asupra terenului, apei, culturilor agricole, animalelor şi omului. 
Acest scop este în concordanţă cu politica UE ce recunoaşte folosirea nămolului în agricultură ca fiind 
cea mai potrivită opţiune de management ce susţine şi calitatea mediului. 

Reglementările Ordinului 344/708/2004 sunt împărţite în trei părţi: prima parte descrie cerinţele în 
supervizare şi restricţiile în folosire; părţile a doua şi a treia descriu obligaţiile ce revin producătorilor 
şi utilizatorilor de nămol şi autorităţilor competente.  

Prezentul act de reglementare stabileste: 

 valorile maxime admisibile pentru concentraţiile de metale grele în solurile pe care se aplică 
nămoluri 

 concentraţiile maxime admisibile de metale grele din nămolurile destinate utilizării în 
agricultură 

 valorile limită pentru cantităţile anuale de metale grele care pot fi introduce în terenurile 
agricole pe baza unei medii de 10 ani 

 numărul analizelor de nămol 

 criteria de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolurilor 

Trebuie mentionat ca utilizarea namolului in agricultura poate fi permisa doar in baza celor prevazute 
de O.M. 344/2004, daca namolul este tratat corespunzator astfel incat satisface standardele de 
calitate specifice si numai daca nămolul este aplicat conform celor mai bune practici, pe solul utilizat 
pentru culturile cu risc minim. Reglementarile sunt destinate asigurarii unui risc minim de 
transmitere a bolilor. 

Oportunitatea folosirii nămolului în agricultură 

Utilizarea nămolului în agricultură conduce la recircularea carbonului și nutrientilor în natură. Acest 
ciclu incepe in sol, de unde plantele preiau nutrientii si ii transforma in tesut vegetal. Tesutul 
plantelor este consumat de oameni, fie direct sub forma de fructe, legume si cereale, sau indirect 
sub forma de produse din carne si lactate. Oamenii nu utilizeaza intreaga valoare a nutrientilor 
continuti in alimente. Partea neutilizata din nutrienti intra in fluxul de apa uzata si cea mai mare 
parte este transferata in namolul rezultat din epurarea apelor uzate. 

Ciclul natural este complet atunci cand nutrientii se intorc in sol, inlocuindu-i pe cei consumati de 
plante. Intoarcerea nutrientilor transferati prin hrana din zona rurala in zona urbana in terenurile 
agricole inchide ciclul urban/rural. Din acest motiv, utilizarea namolului in agricultura este 
considerata optiunea cea mai durabila in gestionarea namolului. 

Beneficiile valorificării agricole a nămolului 

Valoarea agronomică a nămolurilor utilizate ca biofertilizatori şi condiţionatori de sol a constituit 
subiectul a nenumărate dezbateri. De aceea, nămolurile trebuie să îndeplinească anumite 
caracteristici privind: conţinutul de substanţă uscată şi elemente nutritive, şi accesibilitatea acestora 
pentru plante şi nu în ultimul rând să fie libere de componenţi inactivi şi nebiodegradabili, nocivi şi 
toxici, şi agenţi patogeni.  

Studiile şi cercetările efectuate până acum au arătat că nămolurile de epurare conţin cantităţi ridicate 
de materie organică şi elemente nutritive (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mg, etc.) astfel că ele pot 
îmbunătăţi conţinutul de materie organică din sol, capacitatea de tamponare şi capacitatea de 
schimb cationic ale solului. Din acest punct de vedere ar putea fi considerate ca adevărate resurse 
de materie organică şi de fosfor, fiind necesare cu atât mai mult cu cât, pe de o parte nivelul 
cerinţelor este ridicat în raport cu fondul geochimic al solurilor, iar pe de altă parte că resursele de 
îngrăşăminte minerale şi organice tradiţionale sunt reduse şi costisitoare.   

Posibile constrângeri în utilizarea nămolului în agricultură 

În paralel cu efectele benefice în folosirea nămolului în agricultură, apar adesea şi consecinţe 
negative care limitează aplicarea necontrolată pe sol a acestor materiale. Efectele negative sunt 
datorate cu precădere unor componenţi chimici care se găsesc în concentraţii ridicate depăşind 
limitele maxim admisibile (metale grele, pesticide), care pot polua, atât solul, cât şi alte componente 
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ale mediului înconjurător, cum ar fi: apa freatică, vegetaţia etc. De asemenea, uneori raportul C/N 
(Carbon/Azot) ca şi alcalinitatea sau aciditatea sunt prea ridicate.  

În ceea ce priveşte conţinutul de metale grele trebuie spus că nu toate sunt toxice; mai mult o bună 
parte din ele influenţează favorabil procesele fiziologice, atunci când se găsesc în cantităţi rezonabile. 
De altfel, ca microelemente ele fac parte din soluţiile nutritive în care plantele cresc în condiţii 
optime. Este vorba în primul rând de fier, cupru, cobalt, molibden, mangan şi zinc. Celelalte metale 
grele n-au nici o funcţie biologică favorabilă şi exercită influenţe toxice asupra solului şi plantelor 
chiar dacă se găsesc în cantităţi extrem de mici (mercur, nichel, plumb şi cadmiu). 

Metalele grele se fixează puternic în stratul superior al solului din care sunt dislocate cu greu de 
procesele de spălare. De aceea, aplicarea unor nămoluri de la staţiile de epurare care au un conţinut 
ridicat de metale grele, periclitează fertilitatea solului şi prezintă chiar pericol de intoxicare pentru 
consumatorii produselor vegetale provenite de pe aceste terenuri. 

Toate acestea determină o scădere a capacităţii lor de biofertilizatori şi condiţionatori pe solurile 
agricole, şi deci a valorii lor agronomice, prin urmare numai namolul provenit din epurarea apelor 
uzate, care a trecut printr-unul din procesele de tratare recomandate pentru a atinge un standard 
corespunzator, poate fi acceptat la aplicare pe sol. Principiul prevenirii este respectat prin limitarea 
si controlul aplicarii namolului pe terenurile agricole. 

In scopul producerii unui namol de calitate, cea mai indicata masura este controlul descarcarilor in 
canalizare. Cresterea la maximum a calitatii efluentului de canalizare este privita ca obiectiv central 
pentru durabilitatea programului de utilizare a namolului in agricultura. 

Utilizarea namolului in agricultura este restrictionata in functie de sezon, aplicarea pe sol fiind 
interzisa în perioada de interdicție pentru aplicarea îngrăsămintelor organice (1 noiembrie – 15 
martie). Aceasta inseamna fie asigurarea unor capacitati suficiente de stocare, care sa permita 
trecerea perioadei reci, fie eliminarea finala prin depozitare intre sezoane. 

Potenţialul agricol al judeţului Dolj 

Suprafaţa agricolă la nivelul județului Dolj este de 585.135 ha (INS, 2014). Terenurile arabile 
reprezintă 83% (488.560 ha) în timp ce păşunile şi fâneţe doar 12 % (69.356 ha) din totalul 
suprafeţei agricole. În privinţa viiticulturii şi pomiculturii, suprafeţele sunt mici de 16.875 ha vii (3%) 
şi doar 7.368 ha pomi fructiferi (1%). Suprafețele cu terenuri degradate și neproductive au o pondere 
neînsemnată de 1% (6.026 ha). Având în vedere ponderea mare a terenurillor arabile răspăndite în 
mod uniform la nivelul județului, se poate afirma că în aria de operare CAO există un potenţial foarte 
bun pentru utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură. 

Protecţia surselor de apă când se utilizează nămol în agricultură 

Conform Codului de Bune Practici Agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse a pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecție și benzi tampon (fâșii 
de protecție) în care este interzisă desfășurarea activităților agricole, respectiv aplicarea 
fertilizanților și a pesticidelor de orice fel. 

De asemenea este interzisă utilizarea îngrăsămintelor de orice fel în zonele de protecție instituite în 
jurul lucrărilor de captare, a construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a 
surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cură 
internă sau pentru îmbuteliere, precum și a lacurilor și nămolurilor terapeutice, în conformitate cu 
HG nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de 
protecție sanitară și hidrogeologică.  

În ceea ce priveşte utilizarea ingrasamintelor organice, inclusiv a nămolului de epurare, cu scopul 
de a preveni poluarea cu nitraţi şi poluarea terenului şi a apei de suprafaţă, Codul de Bune Practici 
Agricole recomandă limitarea furnizării de azot la 170 kg/ha/an, această limitare fiind obligatorie la 
nivelul întregii țări. Această limitare nu este o constrângere semnificativă pentru folosirea nămolului, 
dar trebuie tinut cont si de aportul în N al celorlalte îngrăsăminte folosite pe acelasi teren. 

Rolul producătorului de nămol 

Producatorul de namol este operatorul statiilor de epurare a apelor uzate din judetul Dolj, si anume 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. (CAO), implicat in tratarea namolului rezultat din epurarea apelor 
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uzate, la un standard suficient de inalt pentru utilizarea acestui namol prin aplicare pe sol in conditii 
de siguranta. 

Rolul  producatorului in valorificarea namolului în agricultură include: 

 realizarea unui parteneriat cu fermierii pentru asigurarea unui produs care va fi benefic în 
asigurarea nutrienţilor necesari plantelor si ca amendament al solului;  

 asigurarea protejării şi îmbunătăţirii calităţii nămolului astfel încât produsul furnizat să fie de 
foarte buna calitate, garantand o sursă facilă si fiabila de namol; 

 asigurarea ca nămolul este aplicat pe terenurile agricole in conformitate cu recomandarile si 
reglementarile in vigoare; 

 susţinerea campaniei de conştientizare a publicului şi a activităţii de marketing privind 
gestionarea nămolului în agricultură 

Utilizarea namolurilor in silvicultura 

Utilizarea namolului in silvicultura este o oportunitate dar limitata doar la plantarea arborilor, de 
obicei in cadrul pepinierelor. Aplicarea namolurilor in padurile naturale nu este recomandată pentru 
a se proteja biodiversitatea si sănatatea populatiei, in ceea ce priveste culesul fructelor salbatice. 

Utilizarea nămolului la plantarea puieţilor are beneficii semnificative pentru creşterea arborilor si 
poate fi un important factor de succes pentru realizarea noilor plantaţii, cu deosebire când solul este 
sărac in elemente nutritive iar terenul este degradat de eroziune. 

Conform reprezantantilor Directiei Silvice Dolj namolul poate fi aplicat numai pe solele libere, astfel 
rezulta 2-4 ha/an disponibile pentru aplicare namolului (în funcţie de recomandările colectivului de 
cercetare privind cantitatea optimă/ha). În situaţia în care transportul nămolurilor este asigurat de 
către producătorul de nămol (CAO) suprafaţa din raza D.S. Dolj pe care pot fi utilizate aceste 
nămoluri (în cazul unui rezultat favorabil al studiilor) va fi mai mare, de ordinul sutelor de hectare. 

Potentialul folosirii namolului in silvicultura este foarte redus deoarece nu asigura suprafete 
suficiente de imprăstiere a namolului. De asemenea pot exista dificultati practice de acces la terenuri 
si aplicare a namolurilor. 

Utilizarea namolurilor in reabilitarea terenurilor degradate 

Utilizarea namolurilor in reabilitarea si/sau ameliorarea calitatii terenurilor degradate poate sa 
constituie o solutie in vederea obtinerii si cresterii unei vegetatii durabile si consistente, fie de natura 
lemnoasa sau ierboasa, pe asemenea suprafete. Namolul poate fi un inlocuitor al stratului superficial 
de sol util vegetal sau poate fi folosit in combinatie cu acesta atunci cand se doreste inchiderea sau 
ecologizarea unor terenuri degradate.  

Terenurile degradate sunt reprezentate de obicei de fostele zone industriale, depozite de deseuri 
miniere, cariere si depozite de deseuri municipale inchise. Conform legislatiei in vigoare, operatorii 
minelor, carierelor si depozitelor de deseuri au obligatia reabilitarii terenurilor.  

In prezent aceste situri reprezintă un potential semnificativ pentru utilizarea namolurilor, insa 
reabilitarea lor, in special a depozitelor pentru deseuri miniere (halde de steril), este o prioritate 
redusa pentru ca sunt alocate fonduri limitate in acest sens.  

În concluzie, reabilitarea calităţii terenurilor nu poate sa reprezinte o componentă durabila a 
strategiei gestionării nămolului, dar poate furniza periodic oportunităţi de utilizare a unor cantităţi 
relativ de nămol. 

Incinerarea 

Reprezintă o alternativa a utilizării namolurilor pe terenuri, insa presupune investitii semnificative şi 
implică costuri mari de exploatare si un nivel inalt de expertiza tehnica.  

In privinta costurilor, un incinerator este evaluat la 15 mil. Euro, pe langa care se adauga costuri 
anuale de exploatare de 200 euro/t/SU. De asemenea este de precizat ca incineratorul va avea o 
durata de functionare de aproximativ 30 ani, cu intretinere anuala a componentelor principale pentru 
ardere.  
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Capacitatea de incinerare pentru intreg  judetul este sub dimensiunea minima a unitaţii proiectate 
pentru a putea accepta namol deshidratat provenit din apa uzată (15,000 t SU/an) pe baza 
informatiilor de la furnizorii europeni. Totodata, conform Strategiei Nationale de Gestionare a 
Namolurilor, instalarea unor incineratoare dedicate trebuie sa se faca, acolo unde nu exista solutii 
aplicabile si suportabile. Posibile incineratoare au fost propuse in judetele Cluj si Bucuresti.  

Incinerarea se referă la recuperarea energiei din namol. În cadrul SEAU Craiova recuperarea de 
energie are loc in timpul procesului de tratare a namolului prin utilizarea biogazului produs in urma 
procesului de fermentare anaeroba prin care se genereaza energie şi caldura. In acest caz namolurile 
fermentate necesita valorificare fie prin utilizarea in agricultura/silvicultura/reabilitare terenuri, fie 
prin co-incinerare la fabricile de ciment sau alte instalatii de incinerare care prezinta condiţii de 
eficienta energetica la recuperarea energiei.  

In cazul incinerarii namolului fermentat, aceasta nu ar fi autotermică fără pre-uscare ceea ce ar duce 
la cresterea costurilor de operare. De asemenea trebuie precizat ca se va obtine mai multa energie 
in cazul valorificarii namolului in stare bruta (nefermentat); in acest caz operatiunea de fermentare 
nu ar mai fi necesara. 

O alta problema care o ridica recuperarea energiei prin incinerare, este producerea de cenusa care 
poate fi clasificata drept deşeu pericolos, in acest fel crescand costurile de exploatare cu privire la 
eliminarea in siguranta la un depozit de deseuri periculoase. 

Co-incinerarea in fabricile de ciment/termocentrale 

O cantitate importanta de nămol din statiile de epurare ar putea fi co-incinerată la fabrica de ciment 
de la Targu Jiu, situata la NE de orasul Craiova la o distanta de aproximativ 119 km.  

In vederea co-incinerarii namolului, acesta trebuie sa indeplineasca o serie de parametri de calitate:  

 putere calorifică 16 – 18 GJ/t  

 umiditate de aproximativ 10-12% 

În România nămolul produs în stațiile de epurare prevăzute cu fermentatoare anaerobe și stații de 
captare biogaz care genereză energie prezintă o putere calorifică inferioară ce variază între 3-4 GJ/t 
s.u. și o putere calorifică superioară între 11-12 GJ/t s.u. 

Avand in vedere ca in prezent namolul rezultat de la statia de epurare Craiova are un continut de 
circa 25% substanta uscata este necesară o investitie pentru uscarea namolului. De asemenea, 
lunând în considerare că un conținut de umiditate de aproximativ 10% nu se poate realiza prin 
proces de uscare naturala, pentru această opțiune de valorificare se se impune achizitia unei instalatii 
de uscare (hambare de uscare/sistem de sere/uscătoare cu bandă). 

Fabricile de ciment din Romania sunt autorizate să incinereze nămol şi în principiu sunt dispuse să 
accepte nămolul dar contra unei taxe al cărui nivel va depinde de gradul de umiditate şi puterea 
calorifică a nămolului. În prezent în România costul de co-incinerare nămol, cu o umiditate de 70-
80%, poate să ajungă la 80 €/tona (conform reprezentantilor societatilor de valorificare a 
deseurilor). 

Având în vedere nivelul ridicat al costurilor (uscare namol în hambare sau sere, transport, taxa 
acceptare), co-incinerarea nămolului la fabrica de ciment de la Targu Jiu nu poate să reprezinte o 
alternativă fezabilă pentru CAO în privinţa eliminării nămolurilor. 

În privinţa co-incinerarii namolului de epurare la termocentrale, nu este posibila deoarece niciuna 
dintre instalaţii nu sunt autorizate sa incinereze deseuri. Daca s-ar obtine permisul de incinerare 
deseuri acest fapt nu doar că ar creşte considerabil potenţialul de co-combustie a nămolului, ci ar 
exista o contribuţie importantă la reducerea emisiunilor nete de carbon la nivel naţional, pentru care 
se pot obtine certificate verzi. 

Depozitarea la depozitul ecologic judetean 

Conform legislatiei nationale din domeniu deseurile de namoluri de la epurarea apelor uzate 
orasenesti sunt incadrate la codul 19.08.05 EWC (Catalogul European de Deseuri).  
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Conform Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 
deşeurilor, pentru nămolul evacuat la depozitele ecologice de deşeuri se prevede un conţinut de 
minim 35 % substanţă uscată. Astfel, conform acestui normativ sunt prevazute urmatoarele: 

 Conform art. 4.2.2.1. Cerinte de depozitare – deseurile care pot ridica probleme din punct 
de vedere al stabilitatii depozitului se depun in amestec cu deseurile stabile: namolul – 
deseuri menajere in proportie de 1:10; 

 Conform art. 4.2.1.5. – la primirea in depozite, acesta va trebui sa aiba o umiditate de cel 
mult 65%.  

In judetul Dolj exista un singur depozit ecologic autorizat – operat de S.C. ECO SUD S.R.L. – 
amplasat pe teritoriul municipiului Craiova, în partea de vest (localitatea Mofleni). Operatorul de 
deseuri desfăşoară activităţi specifice depozitării deşeurilor nepericuloase la depozitul judeţean 
Craiova-Mofleni având o suprafață totală de 44,38 ha. Depozitarea namolurilor controlata este 
posibila pe celula de depozitare conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si in 
conditiile cerute de legislatia in domeniu privind umiditatea si compozitia.  

Pentru depozitarea nămolurilor de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în cadrul depozitului ecologic 
judeţean, S.C. ECO SUD S.R.L. practică un tarif de 19,27 euro/tona + TVA (Hotărârea 72/2019 
Consiliu Local al Municipiului Craiova).  

Avantajele depozitării se referă la o logistică simplă, disponibilitate continuă, potențial pentru 
compostare, folosirea nămolului uscat ca înveliș al celului zilnice. Dezavantajele țin de pierderea unei 
resurse utile (soluția nefiiid durabilă) costuri de transport la depozit, tarife de depozitare în creștere 
(ex. 16,94 euro/t+TVA în 2013; 19,27 euro/tona în 2019), costuri suplimentare de uscare (>35% 
SU). 

Compostarea si folosirea in agricultura 

O alta solutie identificata de valorificare a namolurilor este folosirea lui pentru obtinerea unui produs 
finit precum compostul pentru agricultură. 

In acest sens statiile de compostare de la Craiova-Mofleni și Calafat pot constitui o soluție  privind 
compostarea namolului cu un substrat organic (de ex. paie).  

Procesul de compostare este un proces de descompunere si transformare a substantelor organice 
solide de catre microorganisme, in principal bacterii si fungi, intr-un material stabil, care poate fi 
valorificat in agricultura sau utilizat la acoperirea taluzurilor depozitelor de deseuri conforme. 
Procesul este controlat in ceea ce priveste accelerarea descompunerii, optimizarea eficientei si 
minimizarea impactului asupra mediului si populatiei. Se poate aplica si namolurilor cu un continut 
mare de materie organica, desfasurandu-se in doua faze: tratarea mecanica si descompunerea 
(fermentarea). 

Staţia de compostare de la Mofleni prezintă următorii parametri: 

 capacitatea medie anuala a statiei de compostare: 18.000 t/an  

 nivelul mediu de incarcare statie: 100%;  

 capacitatea medie zilnica a zonei de compostare intensa: 48.00 t/zi;  

 capacitatea medie zilnica a zonei de maturare: 39.00 t/zi;  

 timpul de compostare intensa: 4 saptamani;  

 timpul de maturare a compostului: 12 saptamani;  

Deseuri acceptate în prezent la stație de compost sunt deseuri biodegradabile colectate separat de 
la populatie, deseuri din piete şi deşeuri verzi din parcuri şi grădini. 

Optiunea de compostare a namolului va trebui re-evaluată după intrarea în vigoare a Legii nr. 
181/2020 privind gestionarea des ̦eurilor nepericuloase compostabile și publicarea Normelor tehnice 
privind activitatea de compostare și digestie anaerobă.  
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Depozitarea la depozitul de namoluri al Operatorului Regional 

Reprezinta o optiune care ii ofera operatorului o varianta singura de depozitare a namolului, la un 
pret cunoscut. 

In prezent, statia de epurare Craiova dispune de două platforme de depozitare nămol: 

 Platforma veche, avand o suprafata de 10.340 m2 şi dimensiunile: L = 103,4 m, l = 100 m, 
prevazuta cu pereti perimetrali din zid de beton cu înălţimea de 2m și o capacitate de stocare 
de 20.680 m3; platforma este prevăzută cu rigole de scurgere a supernatantului si a apelor 
pluviale. Apele provenite de pe platforma sunt canalizate catre statia de pompare si reintroduse 
in fluxul de epurare. Aceasta platforma este prevazută sa deseveasca numai statia de epurare 
Craiova.  

 Platforma nouă, cu o capacitate de 102.333,2 m3, avand suprafata de 15.049 m2, cu zid 
perimetral = 6,8 m înăltime; platforma este capabilă sa suporte incarcarile provenite din namolul 
depozitat si din utilajele de transport si manipulare ale acestuia. Platforma nu permite exfiltrarea 
apei de namol si a apei pluviale colectate de pe suprafata construita in sol si in panza de apa 
freatica. În cadrul haldei de nămol sunt prevazute rigole de captate a apelor pluviale si a 
eventualelor ape scurse din masa de namol. Rigolele sunt fi de tip carosabil, pentru trafic greu. 
Toate rigolele descarcă apele colectate in chesonul unei statii de pompare care va transfera 
supernatantul colectat si apa pluviala catre intrarea in statia de epurare, pentru a putea fi 
prelucrate pe linia apei a statiei de epurare existente. 

Tinând cont de producţia medie și capacitatea platformelor de depozitare, nămolul va putea fi stocat 
pe o perioadă de maxim 2 ani și 6 luni.  

Trebuie subliniat faptul ca procesul actual de tratare a namolului de la Craiova produce namol tratat 
ce poate fi valorificat in agricultura daca îndeplineste condiţiile de calitate (conform OM 344/2004) 
dar nu poate fi depozitat pe termen lung la depozitul ecologic judeţean deoarece continutul de 
substanta uscata este de aproximativ 20-25%. 

Staţia de epurare de la Craiova reprezintă un centru regional care poate depozita cantitățile de namol 
de la statiile de epurare din vecinatate. 

Având în vedere opţiunea valorificării nămolurilor în agricultură, depozitul de namoluri poate îndeplini 
şi rolul de stocare temporară a nămolurilor pe o perioadă de minim 4 luni/an, între primăvară şi 
toamnă, sezoanele de utilizare a nămolurilor in agricultura. 

6.6.3 Strategia de tratare finala a namolurilor 

1. Nămolurile din SEAU Craiova sunt fermentate, deshidratate şi stocate temporar pe platforma de 
depozitare. Având în vedere calitatea lor, certificată prin analize efectuate la un laborator acreditat 
RENAR, nămolurile sunt în prezent valorificate în agricultură.  

2. Namolurile din statiile de epurare Segarcea (Cerat) şi Filiaşi vor fi stabilizate aerob, impreuna cu 
apa, fiind ingrosate si deshidratate pana la 20 % concentratie a substantelor solide. Ulterior vor fi 
transportate la SEAU Craiova, si supuse impreuna cu nămolurile fermentate unui proces de 
deshidratare mecanica avansata si uscare pana la 35 % continut de substanta uscată, stocate pe 
platforma de depozitare şi valorificate în agricultură.  

3. Nămolurile de la SEAU Calafat, partial stabilizate aerob si apoi ingrosate si deshidratate pana la o 
concentratie a substantelor solide de 20%, vor fi stocate temporar pe o platfomă betonată ce 
urmează să se construiască. În prezent sunt stocate temporar într-un container şi transportate la 
SEAU Craiova. Conform anaizelor efectuate nămol este pretabil pentru aplicarea pe terenurile 
agricole. Ulterior finalizării SEAU Rastu Nou, namolul produs la Calafat va fi transportat la centru 
regional de tratare unde va fi stabilizat prin tratarea cu var nestins şi apoi valorificat în agricultură.  

4. Nămolurile de la SEAU Rastu Nou şi Bechet vor fi îngroşate, deshidratate, tratate cu var nestins 
şi stocate pe termen scurt pe platformele de depozitare. În funcţie de calitatea lor pot fi utilizate în 
agricultură.  

5. Staţiile de epurare Craiova, Rastu Nou şi Bechet vor funcţiona ca centre regionale pentru tratarea 
nămolurilor, stocarea pe termen scurt şi valorificarea lor în agricultură.  
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6. Tratarea finala a namolurilor in statiile de epurare Filiaşi, Segarcea şi Calafat nu s-a adoptat din 
urmatoarele considerente: 

 lipsa de spatiu pentru stocarea temporara a namolului;  
 lipsa unui depozit de deseuri solide cu capacitate de stocare pe termen lung a acestora, care 

sa fie utilizat in ipoteza ca nu se definitiveaza solutia de valorificare in agricultura.  

 

6.7 STRATEGIA IN DOMENIUL ENERGIEI VERZI 

6.7.1 Introducere 

La nivel național și european, in ultimii 20-25 de ani a început să se puna accent din ce în ce mai 
mult pe problemele de mediu în legătură cu poluarea. Astfel, au fost luate o serie de măsuri pe mai 
multe planuri, mai ales în domeniul menținerii calității aerului, al gestionării adecvate a deșeurilor și 
al metodelor de obținere a energiei electrice. 

Energii regenerabile (cunoscute și ca „energii verzi”) sunt considerate în practică, energiile ce provin 
din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. 
Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul 
energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a 
vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către 
oameni utilizând diferite procedee. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: 

 energia eoliană, uzual exprimat - energia vântului 
 energia solară 
 energia apei 
 energia hidraulică, energia apelor curgătoare 
 energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor 
 energie potențială osmotică 
 energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului 
 energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz 

Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea curentului 
electric, producerea de apă caldă etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o 
tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură 
energetică. 

6.7.2 Modul de reglementare al energiei verzi in Uniunea Europeana 

Reglementarea energiei verzi la nivel european coincide cu introducerea problemelor de mediu la 
nivel mai larg în dezbaterea publică. Primele legi în acest sens au fost adoptate în 1997, când se 
stabilea că până în anul 2010 22,1% din consumul de electricitate trebuia să provină din surse 
regenerabile. În 2001, s-au stabilit obiective specifice pentru fiecare stat pentru al Uniunii Europene. 
Pentru că prin aceste măsuri nu au fost obținute rezultatele dorite, ulterior a fost creat un cadru 
legislativ mult mai bine definit. 

Energia verde la nivel european în viitor  

Una dintre cele mai recente dezvoltări în domeniu este cea survenită în urma Conferinței de la Paris 
din 2015 în legătură cu climatul, prin care s-a stabilit că procentul de energie din surse regenerabile 
trebuiau să atingă 27% din consumul total până în 2030 în Uniunea Europeană. 

În 2018, a fost introdusă o nouă directivă care intra în vigoare în cadrul proiectului „Energie curată 
pentru toți europenii”, prin care se urmăreste plasarea Uniunii pe primul loc la nivel mondial în ceea 
ce privește energia din surse regenerabile și respectarea mai fidelă a angajamentelor agreate prin 
Acordul de la Paris. 

Se urmăreste ca până în 2030 32% din energia din Europa să devină verde, cu mențiunea că până 
în 2023 ar urma să fie revizuit procentul, în funcție de progresele făcute între timp. 
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În 2020, procentul a crescut încă o dată până la 55% sau chiar 60%, un număr foarte mare, dar 
care a fost considerat potrivit în urma semnării Pactului pentru Europa Verde și a anunțării planului 
strategiei energetice de către Comisia Europeană von der Leyen. 

La nivel european, în plan energetic, una dintre cele mai importante perspective este crearea unei 
Uniuni a Energiei, care ar presupune integrarea totală a piețelor naționale de energie. În 2015, acest 
proiect a fost readus în discuție de către directorul Comisiei Europene de atunci, Jean-Claude 
Juncker. Acesta relansa discuția în contextul tensiunilor dintre Europa și Rusia și al războiului din 
Siria. 

Una dintre mizele unei Uniuni a Energiei, în afară de diversificarea surselor de energie, care ar duce 
la o mai mare independență în situații nesigure ca cea din 2015 este și descurajarea statelor membre 
de a deveni „insule energetice”, care mizează pe o completă autonomie a sistemului de energie și 
gaze naturale. În acest sens, s-ar putea construi o infrastructură puternică care să deservească toate 
țările din Uniunea Europeană. 

6.7.3 Masuri la nivel national privind productia si consumul de energie 
verde 

În România, pentru producerea și promovarea producerii de energie electrică regenerabilă, începând 
cu anul 2003 a început să se creeze cadrul legislativ, care sta la baza acestei activități. 

Principalele hotărâri, unele dintre ele modificate ulterior, care au stat la baza producerii de energie 
verde sunt: 

HG nr. 443/ 2003, legată de promovarea producerii de energie electrică regenerabilă stabilește 
cuantumul faptul că aceasta trebuie să reprezinte 30% din consumul de energie brută la nivel 
național, nivel atins în 2010. În prezent, procentul este de peste 42%. De asemenea, se stipula că 
resursele regenerabile trebuiau să reprezinte cel puțin 11% din acest consum. Această hotărâre a 
fost abrogată prin OUG 88/ 2011. 

HG nr. 1535/ 2003 privește aprobarea strategiei de valorificare a surselor verzi de energie, luând 
în considerare avantajele și dezavantajele energiei regenerabile, implicațiile financiare și celelalte 
aspecte pentru ajungerea la procentul scontat. 

HG nr. 1892/ 2004 stabilește metodele de promovare a energiei verzi, introducând certificatele 
verzi și sistemul cotelor obligatorii. 

HG nr. 14229/ 2004 reglementează certificarea surselor folosite pentru producerea energiei 
regenerabile, prin stabilirea documentelor necesare obținerii garanțiilor de origine. 

Prin OG nr. 22/ 2008 se stabilește luarea măsurilor pentru promovarea utilizării de energie verde 
în rândul consumatorilor finali. 

 O altă hotărâre care are drept scop impulsionarea construirii de instalații pe bază de resurse 
regenerabile este HG nr. 750/ 2008, care privește finanțarea acordată agenților economici pentru 
investiția inițială în acest domeniu. Aceasta este completată de HG nr. 1661/ 2008, ce are drept 
scop promovarea energiei verzi în rândul administrațiilor locale. 

Pentru producătorii de energie din surse regenerabile, sunt disponibile certificate verzi, prin care 
este atestat faptul că o anumită cantitate de energie electrică este obținută astfel. 

6.7.4 Strategia pentru energia verde la nivelul operatorului in judetul Dolj 

La nivelul operatorului (Compania de Apa Oltenia) exista un interes privind energia solara.  

Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin transferul energiei 
luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau să 
încălzească aerul din interiorul unor clădiri.  

Nu există nici un dezavantaj deoarece instalațiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. 

Panourile solare produc energie electrică 9 h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore). 
Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică și în același timp înmagazinează 
energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. 
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Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică 
gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an.  

Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De asemenea sunt rezistente 
la grindină (în cazul celor mai bune panouri). 

Tinand cont de interesul operatorului (Compania de Apa Oltenia) privind panourile solare, la nivelul 
judetului Dolj au fost identificate urmatoarele locatii pentru amplasarea de instalatii fotovoltaice: 

 Statii de tratare/gospodarii de apa: Bailesti, Calafat, Bechet, Filiasi, Segarcea si Isalnita, cu 
o suprafata totala identificata de 32.500 mp; 

 Statii de epurare: Facai, Calafat, Bechet, Filiasi, Cerat si Rast, cu o suprafata totala 
identificata de 52.300 mp. 

Capacitatea estimata de productie a energiei electrice in locatiile propuse este de cca. 3 MW. 

 

 

6.8 PORPUNERI STRATEGICE COMPLEMENTARE 

Operatorul (Compania de Apa Oltenia) face eforturi sustinute pentru indeplinirea cerintelor de baza 
privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare si conformarea cu unele practici (imbunatatirea 
permanenta a serviciilor, in concordanta cu propriile politici. Fata de propunerile si obiectivele de 
baza, prezentate in sub-capitolele de mai sus, exista o serie de componente care pot implementate 
cu succes pentru a imbunatati conditiile de viata ale comunitatilor locale la nivelul judetului.  

6.8.1 Componenta digitala 

Unul din componentele de baza in viitorul apropiat il reprezinta digitalizarea. Aceasta va genera 
economii importante prin costuri fizice scazute si tranzactii realizate majoritar online. Serviciile sunt 
orientate in mare parte catre nevoile clientului si genereaza o serie de avantaje, precum: 

 Faciliteaza interactiunea dintre angajatii companiei si cetateni; 
 Comunicarea dintre cele doua parti se realizeaza printr-o singura platforma online; 
 Simplifica munca personalului angajat la companiei de apa de zi cu zi; 
 Toate inregistrarile si sesizarile se pot realiza intr-un singur loc; 
 Creste gradul de confort al clientilor; 
 Se reduc/optimizeaza costurile operationale din cadrul companiei; 
 Este accesibil oriunde exista conexiune la internet; 
 Se pot realiza sedinte interne si audieri online in siguranta pentru angajati si clienti; 
 O parte din angajati isi pot desfasura munca remote/online. 

Astfel, clientii pot depune documente/cereri online pentru care primesc raspunsuri/solutionari 
automat. Acest lucru se poate realiza 24/7 de pe orice device conectat la internet (chiar si telefonul 
mobil), avand acces la informatii in timp real. 

De cealalta parte, angajatii companiei pot economisi timp (gasind informatiile la o simpla apasare 
de buton, putand programa sedinte si audiente online), au control total asupra documentelor intrate/ 
iesite din institutie, pot primi alerte in timp real (sesizari ale clientilor, dar si probleme ale 
echipamentelor si utilajelor aflate in exploatare, avarii etc.), pot avea acces oricand la fluxul si 
istoricul unui activ din cadrul companiei. 

6.8.2 Economia circulara 

Pentru determinarea unei gestionari cât mai eficiente și raționale a principalei resurse ”APA” trebuie 
avuta in vedere aplicarea principiilor de economie circulara realizata cu ajutorul unui 
management durabil al apei. 

Managementul integrat al resurselor de apă este o abordare complexă, atât la nivel fizic și tehnic, 
cât și de planificare, prin care se urmărește dezvoltarea și coordonarea apei, cu scopul asigurării 
unei dezvoltări durabile. Principiile cuprinse în abordarea integrată a managementului apei sunt: 

Durabilitatea aspectelor fizice - presupune menținerea circuitului natural al apei; 
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Durabilitatea economică - are în vedere susținerea tuturor măsurilor care pot oferi un standard 
ridicat de viață pentru toți cetățenii, din punctul de vedere al alimentării cu apă; 

Durabilitatea mediului - interzice o poluare mai mare decât capacitatea de autoepurare a mediului, 
astfel încât să nu existe efecte pe termen lung sau ireversibile asupra ecosistemelor; 

Durabilitatea instituțională - se referă la menținerea capacității de a opera, gestiona și planifica 
întregul sistem al resurselor de apă. 

Provocările legate de gospodărirea apei s-au inmultit şi s-au raspandit in lume, în efortul statelor 
pentru dezvoltare economică şi socială. Insuficienţa apei, deteriorarea calităţii şi impactul 
inundaţiilor sunt unele dintre problemele care cer o atenţie şi măsuri speciale şi sporite. 

Exista o serie de principii IWA (International Water Associason) pentru orase cu un management 
responsabil al apei (care stau la baza planificarii si proiectarii „oraselor inteligente”): 

1. Servicii de apă durabilă pentru toţi (asigurarea sănătații publice, protejând în același timp 
calitatea și cantitatea resurselor de apă pentru generațiile viitoare, prin producerea și 
utilizarea de apă, energie și materiale în mod eficient): 

 Refacerea corpurilor de apă şi a ecosistemelor acvatice prin extragerea din acestea 
sau descărcarea în acestea, doar a ceea ce poate fi dat sau absorbit de mediul 
natural; 

 Reducerea cantităţii de apă şi energie utilizate e în conformitate cu capacitățile de 
stocare; 

 Reutilizare (surselor de apă, cu o tratare adecvată fiecărei utilizări), Recuperare 
(energiei din procesul de epurare al apelor uzate, materializată în căldură, energie 
organică sau energie hidraulică), Reciclare (valorificarea materialelor recuperate, 
cum ar fi nutrienții sau materia organică) 

 Utilizarea unei abordări sistemice integrate cu alte servicii  
 Creşterea flexibilităţii şi existenţa mai multor opţiune cu privire la resurse , tratare, 

stocare și transfer care să fie disponibile în întregul sistem de apă urbană, asigură 
calitatea serviciilor și capacitatea de adaptare a sistemului în fața schimbărilor 
treptate sau catastrophe 

Toate acestea contribuie la reducerea amprentei de carbon. 

2. Planificare urbană care să ţină cont de problematica apei Servicii de apă durabilă pentru toţi  
 Planificarea urbană să includă servicii de apă durabilă (pentru reducerea consumului 

de apă, energie și amprenta de carbon a locuințelor şi contributia la micşorarea 
facturilor lunare de utilităţi) 

 Proiectarea de spaţii urbane într-o manieră în care riscurile de inundaţie să fie 
minime  

 Creşterea calităţii vieţii prin vizibilităţii apei  
 Modificarea şi adaptarea materialelor folosite în mediul urban pentru a diminua 

impactul acestora asupra mediului (materialele ar trebui selectate cu atenție pentru 
a preveni eliberarea de poluanți, atunci când sunt expuse la soare și ploaie) 

3. Orase conectate la propriile bazine hidrografice 
 Asigurarea resursei de apă şi adoptarea de strategii de diminuare a secetei (se refera 

in special la sectorul agricol) 
 Protejarea calităţii surselor de apă pentru a asigura apa potabila de inalta calitate 

obtinuta printr-un proces minim de tratare si cu costuri de energie reduse 
 Pregătirea pentru fenomene extreme (ex. furtuni si ploi abundente) pentru 

diminuarea riscurilor de viituri 
4. Comunitati cu un management responsabil al apei 

 Cetăţeni responsabili (adopta conceptul de apa durabila) pot coordona planificarea 
urbana, intelegand riscurile (inundatii, deficit) si oportunitatile (recuperarea 
resurselor, cresterea nivelului de trai) 

 Profesionişti conştienţi de beneficiile suplimentare pe care le produce apa, care pot 
planifica si implementa cele mai bine solutii pentru locuitori si intreprinderi 

 Echipe pluridisciplinare de planificare care integreaza apa durabila in planificarea 
urbana 
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 Factori de decizie care susţin principiile pentru un management responsabil al apei 
urbane prin stimularea si recompensarea solutiilor inovatoare 

 Lideri care inspiră şi generează încredere. Acestia concep strategia si structura de 
guvernare pentru a coordona actiunile in 4 trepte (zona de captare, zona 
metropolitana, cartierul si cladirea) intr-o maniera interdisciplinara 

*Sursa: brosura IWA 

 

6.8.3 Sustenabilitate si politici verzi 

Sustenabilitatea presupune procesul de menținere a schimbărilor într-un mediu echilibrat de 
homeostază, în care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, orientarea dezvoltării tehnologice 
și schimbarea instituțională sunt toate în armonie și sporesc atât potențialul actual, cât și cel viitor. 
Aceasta este definita prin domenii interconectate: mediu, economic și social.  

Politica de mediu este o parte esențială deoarece ia în considerare beneficiile investiției, așteptările 
clienților, performanța operațională și nevoia de a îmbunătăți calitatea mediului. Având în vedere 
domeniile în care se înregistrează probleme majore și care trebuie tratate în Politica de Mediu, este 
necesară o prioritizare a acestora pentru o focalizare fermă.  

Domeniile care constituie necesități prioritare pentru Politica de Mediu sunt:  

 Reducerea pierderilor de apă din cadrul proceselor tehnologice și a rețelelor de apă.  
 Îmbunătățirea calității apelor uzate deversate în ape curgătoare pentru atingerea 

standardelor din Romania; acest lucru va implica îmbunătățirea calității descărcărilor în 
rețeaua de colectare a apelor uzate (sisteme mixte sau unitare).  

 Reducerea consumului de energie. 
 Eliminarea practicilor de lucru și a folosirii materialelor care sunt considerate dăunătoare 

pentru sănătate.  
 Este necesar să se stabilească date în scopuri comparative în domenii precum standardele 

de calitate pentru apă și apă uzată, utilizarea energiei, o lista a proceselor de muncă și a 
materialelor care necesită revizuire.  

În definirea necesităților pentru implementarea Politicii de mediu este necesar să fie specificate 
cerințele de resurse în domeniile personalului, echipamentelor, materialelor și logisticii. Va trebui să 
fie estimat un cost aferent acestora care să fie comparat cu posibilitățile de economisire identificate 
și cu beneficiile aduse mediului. 

Trebuie întocmit un plan de acțiune pentru identificarea responsabilităților, a orizonturilor de timp, 
a costurilor și a beneficiilor viitoare. 

Soluții pentru reducerea aportului de apă pluvială în rețelele de canalizare (pentru 
sistemele unitare si mixte) 

 Sisteme sustenabile de drenaj a apelor pluviale 

Sistemele de canalizare tradiționale captează apa pluvială și apoi o distribuie în cursurile de apă din 
apropiere sau la stațiile de epurare. Unele dintre aceste sisteme au devenit ineficiente, acestea fiind 
totodată foarte scumpe.  

În loc să se focalizeze pe tratarea apei la stația de epurare, sistemele de canalizare pluviale 
sustenabile optimizează această abordare tradițională prin dezvoltarea unor noi tehnologii. 
Gestiunea scurgerii apei pluviale în zonele urbane este realizată  prin sisteme de canalizare 
sustenabile care colectează, stochează, tratează și redistribuie și/ sau reciclează apa pluvială. 
Exemple de astfel de tehnici sunt bazine de infiltrare înierbate, benzi de reinfiltrare, zonele umede 
și iazurile. 

În țările Europene dezvoltate, un element central al gestionării durabile a apelor pluviale este 
utilizarea apei pluviale ca și resursă. Astfel, sistemele de captare și gestiune al apei pluviale sunt 
utilizate în scopuri recreative și în dezvoltarea ecosistemelor și a peisajelor sau design-ului urban. 

Fluxul apei pluviale în mediul urban 
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Datorită extinderii suprafeței impermeabilizate (clădiri, drumuri, platforme industriale/comerciale, 
suprafețe asfaltate și/sau betonate și altele) fluxul apei pluviale în mediul urban este drastic 
modificat  Figura 6-1: 

 

Figura 6-1 – Modificarea fluxului apei ca rezultat al urbanizării (Schueler 1992) 

 

Elemente de infrastructură verde pentru drenarea naturală a apelor pluviale 

În întreaga lume, urbaniștii și profesioniștii din domeniul planificării urbane au început să răspundă 
aspectelor de gestiune optimă a apei pluviale precum și problemei lipsei parcurilor, găsind soluții 
inovatoare pentru a adăuga mai multe spații verzi orașelor. Acestea soluții sunt conform EPA (2017): 

 Grădini verzi (de ploaie) - Grădinile de ploaie sunt zone verzi (cu plante) care pot fi instalate 
în aproape orice spațiu nepavat. De asemenea, cunoscute sub numele de celule de 
bioretenție sau bioinfiltrație, acestea sunt bazine superficiale, vegetale, care colectează și 
absorb scurgerile de pe acoperișuri, trotuare și străzi; 

 Celule de plante - sunt spații urbane verzi cu pereți verticali și baze închise sau deschise 
permițând circulația apei. Acestea colectează și absorb scurgerile de pe trotuare, parcări și 
străzi și sunt ideale pentru locațiile cu spațiu limitat din zonele urbane dense; 

 Pavaje permeabile – permit infiltrarea, tratarea și / sau depozitarea apei pluviale. Acestea 
pot fi realizate din beton permeabil, asfalt poros, sau pavele permeabile. Această practică ar 
putea fi deosebit de eficientă din punct de vedere al costurilor atunci când valoarea (costul) 
terenurilor este ridicată; 

 Străzile și aleile verzi  - sunt create prin integrarea elementelor de infrastructură ecologică 
în designul lor pentru stocarea, infiltrarea și evacuarea apelor pluviale. Pavajul permeabil, 
celulele de plante și copacii se numără printre elementele ce pot fi integrate ușor în designul 
străzii sau al aleii; 

 Parcări ecologice (verzi) - numeroase elemente de infrastructură verde pot fi integrate fără 
probleme în parcări. Pavelele permeabile pot fi instalate pe secțiuni alături de grădinile sau 
celulele de ploaie ce pot fi incluse în mijlocul sau de-a lungul perimetrului de parcare; 

 Acoperișuri verzi - sunt acoperișuri compuse din vegetație în creștere, care permit infiltrarea 
precipitațiilor și evapotranspirația apei stocate. Acestea sunt deosebit de eficiente din punct 
de vedere al costurilor în zonele urbane dense unde valorile terenurilor sunt ridicate  precum 
și în cazul clădirilor industriale sau de birouri mari, unde costurile de gestiune al apelor 
pluviale sunt mari; 
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 Parcuri naturale - calitatea apei și impactul inundațiilor asupra zonelor urbane pot fi abordate 
și prin protejarea spațiilor deschise și a zonelor naturale sensibile din interiorul și din 
apropierea unui oraș, oferind în același timp oportunități de recreere pentru locuitorii 
orașului. Zonele naturale ce ar trebui luate în considerare includ zonele riverane, zonele 
umede și dealurile. 

De asemenea, se pot folosi și soluții neconvenționale. Locurile de parcare, fostele situri industriale 
și chiar infrastructura abandonată (cum ar fi vechile linii de cale ferată) pot fi transformate în spații 
verzi. 

O parte a străzii de lângă trotuar poate fi transformată într-un spațiu public pentru locuitorii orașelor. 
De exemplu, în San Francisco aceste de spații sunt reamenajate (Figura 6-2) și astfel se 
îmbunătățește calitatea vieții stradale și se încurajează stilul de viață activ. În zonele urbane 
dezvoltate astfel de mici zone verzi pot fi organizate lângă străzile mai degajate cu una sau două 
benzi. 

       

Figura 6-2 – Exemplu de reamenajare a spațiilor verzi în San Francisco 

În orașele moderne, satele sau zonele rezidențiale, trotuarele, locurile de parcare, terasele sau căile 
de acces trebuie să fie dotate cu suprafețe rezistente la trafic. Pentru a contracara suprafața 
impermeabilă, menținând astfel spațiile verzi, astfel de zone de trafic pot fi prevăzute cu plăci (grile) 
cu iarbă. Aceste plăci (grile) cu iarbă (Figura 6-3) sunt, în general, realizate din beton sau plastic, 
cu spații largi, ce pot fi umplute cu pământ și iarbă. Astfel, apa de ploaie se infiltrează încet în 
pământ. 

Construcția deschisă a grilelor înierbate permite ca rădăcinile gazonului să se potrivească perfect cu 
solul. Acestea creează o suprafață verde, durabilă, stabilă și sigură. Grilele înierbate trebuie să fie 
rezistente la radiații UV și foarte durabile pentru încărcăturile statice, deoarece acestea pot fi folosite 
totodată ca și drumuri cu trafic lejer precum acces auto în caz de urgență (echipaje de salvare, 
pompieri sau de livrare de mărfuri) sau acces auto local lejer. 
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Figura 6-3 – Exemplu de grile înierbate 

Canalele înierbate sunt folosite pentru colectarea apelor meteorice de-a lungul drumurilor. Acestea 
permit scurgerea apei de ploaie, filtrarea poluanților și crește infiltrarea apei.  

Elementele de infrastructură verde trebuie să fie integrate în zonele vacante sau abandonate din 
zona urbană construită și mai puțin în zonele existente la periferia localităților. Deși este evident că 
nici nu au posibilitatea de a îndeplini multe, acestea din urmă sunt disponibile la costuri mai mici, 
nu oferă o mare accesibilitate populației și funcții sociale sau culturale (important factor justificativ 
pentru sensibilizarea autorităților locale și a cetățenilor).  

Sisteme de pavaj 

Sistemele de pavaj permeabil sunt potrivite pentru o varietate largă de zone rezidențiale, comerciale 
precum și zone industriale. În cazul problemelor legate de posibila migrare a poluanților în apele 
subterane, se pot construi sisteme de pavaj cu o membrană impermeabilă, iar apa pluvială va fi 
ulterior descărcată într-un sistem de drenaj (Figura 6-4 și Figura 6-5). Aceste sisteme de pavaj pot 
avea următoarea aplicabilitate: 

 trafic lejer: drumuri rezidențiale, servicii și căi de acces, șosele și accesul la utilități; 
 stabilizarea pantei și controlul eroziunii; 
 parcări; 
 acces pietonal; 
 trasee de biciclete; 
 irigarea terenurilor. 

Rolul general al sistemelor de pavaj permeabil este acela de a colecta, trata și filtra scurgerile de 
suprafață. În comparație cu sistemele de canalizare sau drenaj de suprafață tradiționale, retenția 
apei de ploaie și filtrarea acesteia este un proces valid și rentabil, adecvat pentru zonele urbane.  

 

Figura 6-4 – Mecanismul diminuării scurgerii superficiale a apei pluviale prin pavaje 
permeabile 

Aceste sisteme au un mare potențial benefic precum reducerea scurgerii de suprafață, realimentarea 
apelor subterane, economisirea apei prin reciclare și prevenirea poluării.  
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Figura 6-5 – Pavaj permeabil cu substrat drenant și coloană filtrantă pentru debite mari 

Aceste sisteme reprezintă o tehnologie pentru controlul poluanților din scurgerea de suprafață din 
zonele utilizate ca drumuri sau locuri de parcare, unde apa contaminată se poate infiltra în sol.  

Un alt sistem ce a fost dezvoltat pentru a reduce debitele de scurgere precum și volumele apelor 
pluviale colectate în zonele urbane este pavajul poros. Acesta preia apa pluvială oferind în același 
timp o suprafață tare de rulare, ce poate fi utilizată în zonele urbane. Asfaltul sau macadamul poros 
pare asemănător cu asfaltul convențional, dar este relativ poros. 

Obiectivul comun al tuturor soluțiilor tehnice și urbanistice este de reducere a volumului de apă 
pluvială scurs la suprafață și care implicit trebuie preluat de sistemul centralizat de canalizare, cu 
20% mai puțin. Cu această măsură se reduce și se temporizează parcursul apei pluviale de la locul 
de cădere la locul de deversare în apele de suprafață. 

Astfel problema inundațiilor urbane se poate rezolva prin reducerea volumului de apă pluvială care 
se scurge la suprafața terenului în urma unui eveniment ploios, cu următoarele măsuri: 

 Soluții de colectare locală a apei pluviale, prin echipamente specifice “Infrastructurii Verzi”; 
 Soluții urbanistice care vizează reducerea suprafețelor cu cel mai mare coeficient de 

scurgere, respectiv construcțiile, aleile carosabile și parcajele. 

Pentru a reduce considerabil volumul de apă ce trebuie preluat în sistemul centralizat de canalizare, 
soluțiile inginerești trebuie corelate în mod obligatoriu cu cele urbanistice și numai o abordare 
interdisciplinară a problematicii schimbărilor climatice poate conduce la identificarea soluțiilor 
optime. Astfel, o adaptare corespunzătoare la schimbările climatice se poate realiza numai printr-un 
efort comun, atât al inginerilor, cât și al urbaniștilor și în mod special al administrației publice locale.  

Aspecte legislative care permit sau blochează crearea de spații verzi / infrastructură 
verde  

Infrastructura verde nu este un termen foarte comun folosit în România. Cel mai cunoscut termen 
în ceea ce privește zonele verzi este cadastrul verde, prevăzut de legislația românească printr-o 
serie de dispoziții legale în perioada 2007-2010. 

Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din localități, în vigoare 
din 21.01.2007, în forma sa actuală, este singura care reglementează gestionarea spațiilor verzi din 
localități. Articolul 2 din Legea nr. 24/2007 prevede că, pentru a asigura calitatea factorilor de mediu 
și a sănătății populației, statul recunoaște dreptul fiecărui individ la un mediu sănătos, accesul liber 
în scopuri de recreere în spațiile verzi publice, dreptul de a contribui la stabilirea amenajarea spațiilor 
verzi, crearea aliniamentelor arborilor și arbuștilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Planificarea zonelor verzi este o obligație (Legea 24/2007, articolul 8) a fiecărei administrații publice 
locale. Aceasta înseamnă că trebuie dezvoltate strategii pentru dezvoltarea și gestionarea spațiilor 
verzi ale comunității pe care o reprezintă. O planificare corectă și o analiză reală anterioară a situației 
în domeniu conduc la o gestionare responsabilă și corectă a spațiilor verzi. Astfel, pot fi evitate 
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greșelile care duc la distrugerea biodiversității, ducând la consecințe la nivel local, național și chiar 
internațional. 

În ultimii ani, au apărut informații cu privire la recomandarea minimă obligatorie de 26 de metri 
pătrați de spațiu public verde pe cap de locuitor, care au devenit un punct de referință pentru 
administrația locală în programele guvernamentale locale. Într-adevăr, este important ca spațiul 
verde să atingă această suprafață minimă, dar este mai importantă compoziția vegetației care 
compune aceste locuri (de exemplu, proiecția terenului unui copac maturat nu poate fi comparată 
din punct de vedere al calității și al punctului ecologic al vedere cu aceeași suprafață acoperită de 
gazon, capacitatea de absorbție a arborelui fiind mult mai mare. Calitatea este dată de specia, vârsta 
și densitatea frunzelor). Astfel, administrațiile trebuie să cunoască și să înțeleagă beneficiile fiecărei 
specii, să îmbunătățească calitatea suprafețelor verzi gestionate și să nu fie ghidate doar prin 
atingerea unei suprafețe de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor (articolul II paragraful 1 din OUG 
nr. 114 / 2007). 

Punerea în aplicare a acestor legi este în mare parte axată pe aspecte cantitative, neglijând în mod 
permanent partea calitativă a spațiilor verzi și a elementelor ce intră în compoziția lor. Noutatea 
prevederilor Legii nr. 24/2007 privind elaborarea registrelor verzi, termenul relativ scurt pentru 
implementarea lor, procedura complicată necesară pentru procurarea serviciilor necesare 
implementării acestor instrumente (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 și Legea nr. 
337 / 2006) și lipsa unei "tradiții" locale în analiza spațiului verde urban, a condus la apariția unor 
baze de date de o calitate nesatisfăcătoare. 

Cadrul de reglementare este rigid și nu permite cu ușurință cetățenilor să participe la procesele de 
planificare urbană și la spațiile verzi, cu toate că Legea 24/2007 prevede în articolul 2 "dreptul de a 
contribui la spațiile verzi, crearea de aliniamente arbuști și arbuști, dispozițiile în vigoare". Pe de altă 
parte, aceeași lege, la articolul 21 litera (a), prevede că "persoanele fizice și juridice sunt 
responsabile pentru încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a utilizării neautorizate a 
zonelor verzi", ceea ce implică interzicerea plantării pentru și de cetățeni. 

Calitatea slabă a spațiilor verzi existente este o consecință a selectării proiectelor bazate pe cel mai 
mic cost și nu pe baza calității acestora. Proiectele de renovare/ reabilitare a parcurilor înseamnă, 
în mod invariabil, asfaltarea sau betonarea aleilor și înlocuirea mobilierului urban.  
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7. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 INTRODUCERE 

Metodologia stabilirii investiţiilor pe termen lung s-a bazat pe datele furnizate de către factorii 
implicaţi (ADI, Operatorul regional, Consilii locale etc.) şi pe parcurgerea unor etape după cum 
urmează:  

 analiză şi evaluare a situaţiei existente (Capitolul 2); 
 proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată (Capitolul 3); 
 compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu scopurile naţionale şi 

scopurile judeţene (Capitolul 4); 
 în afară de alte probleme, o parte majoră a analizei opţiunilor a fost să se descopere cele 

mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung 
se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor (Capitolul 5); 

 strategia la nivel judeţean este descrisă în Capitolul 6.  

Parametrii de proiectare şi pre-dimensionare de bază pentru planul de investiţii pe termen lung sunt 
cuprinşi în capitolul 3. 

Pentru a estima investiţia şi costurile de operare, a fost creată o bază de preţuri unitare. Obiectivul 
bazei de preţuri unitare este acela de a pregăti costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru 
diferite invetiţii.  

Proiectele de infrastructură, cum sunt staţiile de epurare şi proiectele de canalizare uriaşe, de obicei 
au risc sigur de a depăşi bugetele definite anterior (schimbările condiţiilor terenului, reabilitarea în 
condiţiile de funcţionare, reabilitarea betoanelor structurilor existente, întârzieri ce nu depind de 
Antreprenor, probleme de forţă majoră etc.). De asemenea şi unele mici abateri pot cauza depăşiri 
considerabile ale bugetului alocat.  

În plus, în concordanţă cu obligaţiile naţionale (POS Mediu, Tratatul de Aderare, POIM) vor fi o serie 
de proiecte de construcţii importante si în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice 
ridicate. Prin aceasta, Consultantul şi-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, 
în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementării. Preţurile unitare au fost create 
bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România. Preţul de bază 
corespunde anului 2021.  

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice este prezentat în Anexa 
B.1.  

Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmează a fi implementate. 
Detalii despre componente sunt listate în Anexa B.7.3.  

Impactul măsurilor pe termen lung propuse sunt analizate în capitolul 7.9. 

Programul de investitii pe termen lung a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a judetului, 
a Aplicatiei de finantare pentru perioada de programare 2014-2020 si a angajamentelor ferme 
asumate de catre Guvernul României atunci cand a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeana.  

Programul de investitii pe 30 de ani a fost impartit în două faze (Faza 3 şi Faza 4) distincte acoperind 
programul de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizate cu finanţare de la Uniunea 
Europeană - prin Fondurile de Coeziune, cu programe consecutive pentru perioada rămasă din 
Master Plan. 

7.1.1 Faza 1 (2007-2013) investitii prioritare 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se 
concentreaza in prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate 
provenite din mediul urban si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind 
aglomerari urbane mai mari de 10.000 l.e. In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea 
accelerarii progresului privitor la conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei potabile 
care trebuie atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  
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Proiectul "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul DOLJ"  

Finantat din POS Mediu 2007-2013 reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Dolj, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul ISPA de creare a sistemelor regionale în sectorul apei. Lucrările 
de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din localităţile 
selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care transpun 
prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea maximizării 
eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu apă existente 
au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa potabilă de la 
staţiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiţii acoperă 7 sisteme zonale de alimentare cu apă (Craiova, 
Calafat, Băileşti, Călăraşi, Bechet, Filiaşi, Segarcea).  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiţii (2008-
2013). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în municipiile Craiova, Calafat (inclusiv localitatea dependentă Ciupercenii 
Vechi), Băileşti, oraşele Filiaşi, Segarcea, Dăbuleni, Bechet şi localităţile Călăraşi, Poiana Mare şi 
Rastu Nou. Populaţia totală din aria de proiect este de 389.597 locuitori (anul 2008), reprezentând 
aprox. 55% din populaţia totală a judeţului Dolj. 

Proiectul finanţat prin POS Mediu 2007 – 2013 include următoarele componente:  

 Reabilitare staţie de tratare Işalniţa;  

 Reabilitare reţea de distribuţie apă în Craiova;  

 Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în Craiova, inclusiv staţii de pompare apă uzată;  

 Halda de nămol la Staţia de epurare Craiova;  

 Reabilitarea captării cu criburi din Dunăre, Calafat;  

 Reabilitare staţie de tratare apă Calafat;  

 Modernizare staţie de epurare Calafat;  

 Conducta de aducţiune de la Calafat, inclusiv gospodărie de apă, reţea nouă de distribuţie 
apă, reţea nouă de canalizare, staţie de pompare apă uzată, conducta de transfer apă uzată 
pentru Ciupercenii Vechi;  

 Conducta de aducţiune de la staţia de tratare apă Calafat, gospodărie de apă, reţea nouă de 
apă şi canalizare, staţii de pompare apă uzată pentru Poiana Mare;  

 Reabilitarea frontului de captare, a staţiei de clorare, reabilitarea şi extinderea reţelei de 
distribuţie apă, extinderea reţelei de canalizare şi staţii de pompare pentru Băileşti;  

 Staţie de epurare regională în Rastu Nou şi colectoare de transfer aferente;  

 Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare pentru Dăbuleni;  

 Extinderea frontului de captare, extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în Călăraşi;  

 Extinderea frontului de captare, extinderea reţelei de distribuţie apă şi a reţelei de canalizare, 
staţii de pompare apă uzată pentru Bechet;  

 Staţie de epurare regională în Bechet;  

 Branşament la aducţiunea de la Izvarna, gospodărie nouă de apă, reabilitarea şi extinderea 
reţelei de distribuţie apă şi a reţelei de canalizare, înlocuirea staţiei de epurare pentru Filiaşi;  

 Sursă nouă de apă, rezervoare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie apă şi 
canalizare, staţii de pompare apă uzată şi staţie nouă de epurare pentru Segarcea.  
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Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei 
Prioritare 1 din POS Mediu 2007 – 2013 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei 
potabile şi apei uzate în Judeţul Dolj. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

 Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect, de la 75% în 2008 la 98% după implementarea 
proiectului prin FC şi 99,85% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

 Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

 Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect de la 56% în 2008 la 32,3% după 
implementarea proiectului prin reabilitarea reţelelor de distribuţie.  

Pentru apă uzată:  

 Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
 Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect, de la 61% în anul 2008 la 93,7% după implementarea 
proiectului prin FC şi 99,86% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 
Directiva 91/271/CEE de la 0% în anul 2008 la 93,7% după implementarea proiectului prin 
FC şi 99,86% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte asumate;  

 Înlocuirea SE Filiaşi cu o nouă staţie de epurare a apelor uzate;  
 Îmbunătăţirea procesului de operare la SE Calafat prin introducerea procesului de dozare 

chimică în vederea îndepărtării fosforului;  
 Îmbunătăţirea calităţii efluentului deversat în apele receptoare prin construirea noilor SE la 

Rastu Nou, Bechet şi Cerat;  

Realizarea de centre regionale de tratare şi colectare a nămolului în incinta staţiilor de epurare 
Craiova, Rast şi Bechet în vederea folosirii ulterioare a acestuia în agricultură. 

7.1.2 Faza 2 (2014-2020) investitii prioritare 

Faza a 2-a programului de investiţii a fost elaborată având la bază faptul că toate localităţile cu o 
populaţie mai mare de 50 de locuitori (se aplica aproape la tot judeţul) vor avea nevoie de o 
alimentare cu apă acceptabilă, care să se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind 
calitatea apei destinată consumului uman până la sfârşitul anului 2015.  

Pentru judeţul Dolj acest lucru necesită investiţii semnificative în zonele de deservire mai mici unde 
noi surse sunt propuse şi în consolidarea reţelelor de distribuţie din conductele principale finanţate 
prin Faza 1 a programului de investiţii.  

Programul investiţional privind colectarea şi epurarea apelor uzate se aplică numai pentru acele 
localităţi care pot fi clasificate ca aglomerări pe baza definiţiilor din Directiva 91/271/EEC şi cu o 
populaţie echivalentă mai mare de 2.000. 

Proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj, in 
perioada 2014-2020"  

Finantat din POIM 2014-2020 reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Dolj, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul POS Mediu de extindere a sistemelor regionale în sectorul apei. 
Lucrările de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localităţile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care 
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transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa 
potabilă de la staţiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiţii acoperă 1 sistem regional de alimentare (Isvarna-Craiova), 
3 sisteme sub-regionale/zonale de alimentare cu apă (Craiova, Calafat, Bechet) si 4 sisteme de 
alimentare cu apa (Maglavit, Bailesti, Cerat, Plenita).  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 2 de investiţii (2014-
2020). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în municipiile Craiova, Calafat (inclusiv satele apartinatoare Basarabi si 
Golenti), oraşele Dăbuleni, Bechet şi localităţile Simnicu de Sus, Isalnita, Ghercesti, Mischii, Breasta, 
Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Rastu Nou, Cerat, Ostroveni, Calarasi si Plenita. Populaţia 
totală din aria de proiect este de 417.330 locuitori (anul 2014), reprezentând aprox. 64% din 
populaţia totală a judeţului Dolj. 

Proiectul finanţat prin POIM 2014 – 2020 include următoarele componente:  

 Amenajare incinta captare Isvarna si statie noua hipoclorit;  

 Reabilitare si extinderea conducta de aductiune Isvarna-Craiova fir II; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa Cotofenii din Dos (inclusiv bransament la aductiunea 
Isvarna-Craiova); 

 Extindere sistem de alimentare cu apa Isalnita; 

 Extindere retea de distribuţie apă în Simnicu de Sus;  

 Reabilitare (dren, statii de clorinare, conducte de aductiune Isalnita-Simnic, rezervoare, 
retea de distributie) si extindere (aductiune, statii de pompare, retea de distributie, 
rezervoare) in sistemul Craiova; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Carcea; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Breasta; 

 Reabilitare (statie de clorare, statie de pompare) si extindere (conducta de aductiune, retea 
de distributie, rezervoare) in Ghercesti (inclusiv bransament la sistem du alimentare cu apa 
al municipiului Craiova); 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Mischii (inclusiv bransament la sistem du 
alimentare cu apa al municipiului Craiova); 

 Reabilitare (statie de clorare) si extindere (front de captare, statie de pompare, retea de 
distributie) in Maglavit; 

 Extindere sistem de alimentare cu apa in Calafat, Poiana Mare – Piscu Vechi, Balasan (UAT 
Bailesti), Cerat, Bechet, Calarasi, Dabuleni, Ostroveni si Plenita; 

 Reabilitare si extindere sistem de canalizare in UAT Craiova; 

 Extindere sistem de canalizare in UAT Carcea, Malu Mare, Bucovat; 

 Extindere sistem de canalizare in aglomerarile Ghercesti – Mischii – Pielesti, Isalnita, Simnicu 
de Sus, Breasta, Calafat, Basarabi, Golenti, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou 
(inlcusiv conducta de evacure de la SEAU in Dunare), Cerat, Bechet, Calarasi – Dabuleni, 
Ostroveni, Plenita. 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 
3 din POIM 2014 – 2020 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei potabile şi apei 
uzate în Judeţul Dolj. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  
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 Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect, de la 83% în 2016 la 92% după implementarea 
proiectului prin FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

 Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

 Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect de la 42% în 2016 la 33% după 
implementarea proiectului prin reabilitarea si extinderea reţelelor de distribuţie.  

Pentru apă uzată:  

 Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
 Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect, de la 73% în anul 2016 la 96% după implementarea 
proiectului prin FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte 
asumate;  

 Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 
Directiva 91/271/CEE de la 73% în anul 2016 la 96% după implementarea proiectului prin 
FC şi 100% după implementarea proiectului prin FC şi a altor proiecte asumate;  

 Reducerea cantitatilor de namol (generate in statiile de epurare) cu ajutorul uscatoarelor 
solare. 

7.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confruntă judeţul este timpul scurt în care trebuie să se conformeze 
cu Directivele Uniunii Europene privind apa potabilă şi apele uzate, iar derogarea convenită a fost 
semnata în ianuarie 2007. Termenele limită pentru ambele Directive necesită investiţii care trebuie 
să fie finalizate cel mai târziu la sfârşitul anului 2020.  

Astfel, programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor 
uzate pentru Faza 3 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună, dar 
necesită şi investiţii în noua infrastructură pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor case se 
incadreaza in definitiile Directivelor europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. 
Astfel, se va diminua/elimina riscul de infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica 
autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

7.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor uzate 
pentru Faza 4 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună. Totodata, acolo 
unde se considera oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri 
guvernamentale, de la bugetele locale etc.) pentru conformarea micilor localitati care nu au 
beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  
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7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

7.2.1 Obiective si tinte 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeţeana şi un plan de investiţii prioritare 
pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată în vederea conformării cu ţintele trasate în 
Capitolul 22 al Tratatului de Aderare semnat între Guvernul României şi Uniunea Europeană până la 
sfârşitul anului 2027, precum şi un program de investiţii pe termen lung care să permită 
sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clienţi.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a judeţului Dolj poate fi sintetizata astfel:  

 Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile în concordanţă cu 
Directivele Uniunii Europene;  

 Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, în 
concordanţă cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii în cât mai multe localităţi 
şi aplicarea unei abordari regionale tuturor zonelor judeţului unde se dovedeşte a fi eficient;  

 Acolo unde infrastructura existentă nu poate fi extinsă, pentru asigurarea unei noi 
infrastructuri este posibilă adoptarea unei noi abordări regionale;  

 Asigurarea ca operatorul regional beneficiaza de suportul financiar şi politic necesar atat la 
nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive 
pentru consumatorii săi.  

 Continuarea investiţiilor realizate în perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata în cadrul unui program de investiţii pe termen lung desfăşurat 
în 2 perioade începând cu 2021 până în 2050.  

Faza 3 de investiţii cuprinde programul de investiţii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu 
finanţare europeană în principal din Fonduri de Coeziune în vederea conformării cu planurile de 
implementare a directivelor până la sfârşitul anului 2027, în timp următoarea fază, 2028-2050 
include investiţii ulterioare în infrastructura de apă şi apă uzată. 

 

7.2.2 Apa potabilă 

Perioada Sursa Tratare Rețea 

2014 - 
2020 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

2021 - 
2027 

- Reabilitarea structurilor 
captarilor de rau 
existente;  

- Reabilitarea /reinnoirea 
frontului de captare pe 
baza programelor 
convenite  

- Reabilitarea /înlocuirea 
conductelor de aducțiune 
apă bruta  

- Înlocuirea 
echipamentelor mecano-
electrice de la fronturile de 
captare pe baza 
programului convenit 

- Construirea de facilități 
noi de tratare că parte a 
unui program pe termen 
lung;  

- Reabilitarea facilităților 
existente care nu au fost 
incluse în programul 
anterior;  

- Dotarea tuturor stațiilor 
de tratare cu sisteme de 
recuperare a nămolului. 

- Continuarea extinderii 
rețelei pentru a ajunge la 
o rata de acoperire de 
100% în zonele urbane 
majore;  

- Continuarea extinderii 
rețelei pentru a ajunge la 
o rata de acoperire de 
80% în zonele cu 
comunități mai mici;  

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din 
rețea pe baza rezultatelor 
programului privind 
pierderile de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
modelului hidraulic al 
rețelei pentru a optimiza 
performanta rețelei; 
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Perioada Sursa Tratare Rețea 

> 2028 - Înlocuirea continua a 
echipamentelor mecano-
electrice de la fronturile de 
captare pentru a 
imbunatati eficienta 
energetica  

- Reabilitare continua a 
fronturilor de captare pe 
baza programului convenit 

- Înlocuirea sistemului 
SCADA pentru fronturile 
de captare; 

- Întretinerea 
echipamentului pentru a 
se asigura faptul că nu 
exista lipsuri în 
alimentare. 

- Înlocuirea partilor 
majore ale 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate 
cu programul convenit și 
pentru a economisi 
energia electrica;  

- Continuarea reabilitării 
facilităților existente;  

- Dotarea cu facilități 
suplimentare de tratare 
acolo unde calitatea apei 
este indoielnica; 

- Analiza nevoii de 
capacitate suplimentara 
de tratare în comparatie 
cu schimbarile survenite în 
profilul cererii 

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din 
rețea;  

- Efectuarea schimbarilor 
necesare ale rețelei 
bazate pe rezultatele 
modelului hidraulic;  

- Analiza rezultatelor 
modelului hidraulic; 

- Extinderea rețelei atât 
cât este necesar în 
conformitate cu planul 
urbanistic;  

- Mentinerea unei 
campanii proactive de 
control a pierderilor de 
apa. 

 

7.2.3 Colectarea și tratarea apelor uzate 

Perioada Canalizare Epurare Nămol 

2014 - 
2020 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

2021 - 
2027 

 - Extinderea rețelei în 
zonele urbane ce nu sunt 
acoperite în programul 
de investiții prioritare 
pentru a realiza 95% 
gard de acoperire pentru 
zona urbană;  

 - Continua instalare a 
conductelor magistrale 
pentru schemele 
regionale de apă uzată 
(clustere de apă uzată);  

 - Instalarea unor 
tronsoane non cheie ale 
rețelei în localitățile 
recent conectate;  

 - Continua înlocuire a 
tronsoanelor cu 
probleme ale rețelei 
existente;  

 - Instalarea 
tronsoanelor cheie ale 
rețelei în localitățile sub 
10.000 pe care nu sunt 
parti ale schemelor de 
dezvoltare regionala. 

 - Reabilitarea/extinderea 
facilităților existente de 
epurare pentru o populație 
echivalenta sub 10.000;  

 - Realizarea unor facilități 
de epurare noi pentru partile 
care au mai ramas din 
schemele de dezvoltare 
regionala privind epurarea 
apelor uzate;  

 - Realizarea unor facilități 
de epurare noi în funcție de 
realizarea noilor sisteme de 
colectare a apelor uzate. 

 - Realizarea facilităților 
de tratare a nămolului la 
toate stațiile de epurare 
noi;  

 - Realizarea unui 
program de monitorizare 
a nămolului pentru a se 
vedea daca acesta poate 
fi folosit în agricultura;  

 - Adoptarea unor 
metode alternative de 
evacuare a nămolului, că 
de ex. uscare sau 
incinerare. 
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Perioada Canalizare Epurare Nămol 

>2028  - Furnizarea pentru 
prima data a serviciilor 
de canalizare în 
localitățile rurale ce nu 
sunt acoperite de 
Directva, între 500 și 
2.000 p.e.  

- Continua înlocuirea 
tronsoanelor cu 
probleme ale rețelei 
existente;  

- Extinderea rețelelor 
dupa cum este necesar;  

- Dezvoltarea unui model 
hidraulic pentru 
comunitățile urbane 
importante. 
Reconfigurarea rețelei pe 
baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
rețelei; 

- Realizarea unor lucrări 
de îmbunătățire ale 
deversoarelor 
conductelor de 
canalizare în sistem 
combinat;  

- Dotarea cu echipament 
care să colecteze 
materialul vidanjabil din 
fosele septice. 

 - Constructie completa a 
facilităților adecvate de 
tratare pentru comunitățile 
rurale, așa cum se cere în 
prevederile Directivei;  

 - Înlocuirea elementelor 
majore ale echipamentelor 
mecano-electrice în 
conformitate cu programul 
convenit; 

- Analizarea performantei/ 
eficientei stațiilor de epurare 
existente și modificarea lor 
daca este necesar. 

 - Extinderea facilităților 
de tratare a nămolului 
dupa cum este necesar;  

 - Înlocuirea elementelor 
majore ale 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate 
cu programul convenit;  

 - Evacuarea nămolului 
pe terenuri în 
conformitate cu 
legislatia; 

- Întretinerea 
facilităților;  
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7.3 MASURI DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate. Lista 
detaliata a acestor componente se găsește în Anexa B.7.3. 

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de următoarele categorii: 

 Captarea apei; 

 Tratare apei; 

 Distribuția apa; 

 Colectarea apei uzate; 

 Tratarea apei uzate. 

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane cât și pentru zonele rurale. 

Pentru zonele urbane, acest capitol ofera, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor propuse 
care fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie rezultatul unei lungi 
faze de cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor acestora, dupa indelungi 
discutii cu beneficiarii și operatorii locali. 

Pentru zonele rurale, costurile și anii de implementare sunt sumarizati în Anexa B.7.1 si B.7.2. 

De asemenea, lista măsurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt conectate între ele, 
conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată. 

7.3.1 Planul de investiții pe termen lung  

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, tine cont de următoarele concepte: 

- Conformarea cu Directivele UE relevante 

- Suportabilitatea populației pentru investiție 

- Capacitati de funcționare locale 

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în capitolul 2, crescand importanta fiecarei 
măsuri propuse 

- Eficienta măsurii, corelata cu indicatorii adoptati, conform subiectului. 

Următorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, funcție de măsurile propuse, costul efectiv și 
performanta tehnică pentru fiecare măsura, funcție de subiect. 

Tabel 7-1  – Indicatori de performanță a măsurilor 

Nr. Subiectul 
măsurii 

Eficienta tehnică Eficienta cost 

1 Surse de apa - Apa subterana: numărul forajelor reabilitate 

- Apa de suprafața: îmbunătățirea debitului captat 

 

 

 

 

 

Cost măsura / 
Număr de PE 

2 Tratarea apei Îmbunătățirea calității apei 

3 Distribuția apei 

 

- Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – 

măsura prioritara conform operatorului local 

- Extindere: îmbunătățire rata de conectare (%) 

– măsura prioritara conform operatorului local 
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4 Distribuția apei 

 

- Reabilitare: reducerea ratei de infiltrații si 

exfiltratii – măsura prioritara conform operatorului local 

- Extindere: îmbunătățirea ratei de conectare 

(%) – măsura prioritara conform operatorului local 

5 Epurare  - Eficienta tratare 

Anexa B.7.3 cuprinde detalii ale măsurilor propuse. Acestea sunt prezentate în pachete și descrise 
cu detalii tehnice. S-a ținut cont de cerințe, din punct de vedere al asistenței tehnice, durata de 
implementare (inclusiv perioada licitării) și sunt prezentate în anexa mai sus menționată. 

În final, costurile sunt centralizate și repartizate pe etape într-un tabel generic. Etapizarea reprezintă 
rezultatul prioritizărilor prezentate în capitolul 10. 

Gradul de suportabilitate al populației este analizat și prezentat în capitolul 9. 

Valorile de investitii pentru fiecare etapa si sistem se regasesc in anexa B.6.
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7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE ȘI PRE-DIMENSIONARE DE BAZĂ 

Parametrii de proiectare de bază pentru orizontul de planificare al Master Planului, luand in 
considerare perioadele de tranzitie asupra carora s-a cazut de acord pentru respectarea Directivelor 
EU relevante precum si numarul populatiei localitatilor avute in vedere sunt descrişi şi justificaţi în 
Capitolul 3 şi în anexele corespunzătoare. În aceste documente, sunt disponibile următoarele 
informaţii:  

 Necesarul de apă, atât apă potabilă cât şi industrială;  
 Evolutia valorilor apei nefacturate;  
 Cantităţile de apă uzată, atât menajeră şi industrială;  
 Încărcările din apa uzată, atât menajeră cât şi industrială; 
 Debitul maxim orar de apă uzată.  

Tabelele privind necesarul de apa prognosticat si debitul de apa uzata proiectat se regasesc in cap. 
3. Valoarea medie a alimentarii cu apa si debitele maxime avute in vedere pentru dimensionarea 
productiei de apa, a facilitatilor de inmagazinare a apei sunt prezentate pentru fiecare localitate in 
parte in cap. 3. Prognosticurile detaliate privind necesarul de apa, ratele de acoperire propuse pentru 
serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt ilustrate in cap. 3 în prognosticurile necesarului de 
apa si proiectiile debitului de apa uzata.  

Debitele de apa uzata menajera sau industriala, debitele de apa uzata, inregistrate pe timp secetos 
sau ploios (valori medii si maxime), infiltratiile de la nivelul apei subterane, infuxul total la facilitatile 
de epurare a apei, influxul de apa uzata industriala totala la Statia de epurare, sarcinile totale de 
CBO5 (menajer si industrial) etc. sunt ilustrate in cap. 3.  

Rata de elasticitate a consumului pentru variatiile tarifare si pentru variatiile venitului, venitul mediu 
pe gospodarie, numarul mediu de persoane pe gospodarie, rata discount-ului sunt descrise in 
Capitolele 8 si 9. Proiectiile sunt sunt prezentate in capitolul 3 al prezentului document.  

Standardele calitative si cantitative ce urmeaza sa fie respectate in anii tinta sunt subliniate in 
Capitolele 4 si 6.  

Proiectul de infrastructură care va fi dezvoltat la nivel de studiu de fezabilitate va trebui să considere 
creşterea cantităţilor de apă potabilă şi apă menajeră până la data limită impusă de standardele 
europene, luând în considerare:  

 Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea reţelelor de distribuţie;  
 Reducerea infiltraţiilor prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată.  

Această ordine este necesară pentru a evita supraîncărcarea. 
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7.5 COSTURI UNITARE 

7.5.1 Generalități 

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Baza de Date a Costurilor 
Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în evaluarea alocărilor bugetare 
pentru diferitele măsuri de implementare. 

Proiectele de infrastructură, precum stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare prezintă, 
de obicei, un anumit risc prin depășirea bugetului prestabilit: 

 schimbari în situațiile terenului; 

 reabilitarea în timpul funcționarii; 

 reabilitarea structurilor din beton existente; 

 intarzieri ale lucrărilor nedatorate Antreprenorului; 

 forță majoră etc. 

Chiar și modificările minore pot cauza depășiri considerabile ale bugetului alocat. 

Mai mult decât atât, conform reglementarilor naționale (POIM, POS, Tratatul de Aderare) vor exista 
o serie de proiecte majore de construcții în anii următori, care, cel mai probabil, vor determina 
costuri specifice crescute. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte de 
infrastructură din România sau din țările din Europa de Est. 

Sumarul capitolului Prețurilor Unitare și variatiile prețurilor specifice este parte integrantă a Anexei 
B.1. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată), cheltuielile neprevăzute și costurile 
de proiectare și supervizare. Aceste articole se vor adăuga la sfârșitul devizului astfel încât acestea 
să fie clar identificate.  

 

7.5.2 Costuri de investiție 

Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investiției este atașată prezentului raport că Anexa B.1. 

Cazurile diferite, de la sisteme mici până la cele mai mari, au fost evaluate în vederea lărgirii 
orizontului proiectelor posibile. 

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor implementării 
stațiilor de epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total necesar îndeplinirii 
cerințelor standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate. 

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie și profitul antreprenorului, dar nu 
includ TVA, proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute. 

Prețuri unitare pentru canalizare 

Canalizările reprezintă cea mai mare parte a costului pentru orice schemă de ape uzate (în mod 
normal 75% din schema totală, inclusiv epurare) si, în consecință, costurile au fost calculate în 
detaliu pentru diferite lățimi ale șanțului, în funcție de diametrul conductei, precum și pentru 
adâncimi diferite. 

Se presupune că materialele de conducta de canalizare sunt PVC/ cu diametrul de până la 600 mm 
inclusiv, precum și PAFSIN sau ceramică vitrificată. 

În calcularea costurilor unitare au fost aplicate următoarele principii: 

 Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor 
 Lățimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei 
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 Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a 
compactărilor 
 Realizarea patului de pozare a conductelor  
 Îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru pentru 
canalizarile cu diametre de până la 600 mm, 1500 mm diametru pentru canalizarile de peste 600 
mm sau după cum este specificat în  STAS 3051-91 

Prețuri unitare pentru conductele de refulare ape uzate 

Costurile conductelor de refulare au fost calculate în detaliu pe baza similară celor pentru canalizarea 
gravitațională.  

Au fost calculate costurile pentru PEID. Costurile unitare aplicate diverselor activități de constructii 
sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent 
de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane și racorduri. 

Costurile materialelor pentru conductele de PEID au fost obținute de la furnizorii locali. 

În calcularea costurilor unitare, au fost aplicate următoarele principii:  

 Toate săpăturile se realizează în pământ normal, cu mici cantități de piatră 
 Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor 
 Lațimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei 
 Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a 

compactărilor conform normelor în vigoare 
 Realizarea patului de pozare a conductelor  
 Îndepărtarea materialului în exces 

Prețuri unitare pentru stațiile de pompare ape uzate 

Sunt planificate stații de pompare submersibile, care vor avea cel puțin o pompa de rezerva. 

Pentru toate stațiile de pompare noi. Pentru calculul costurilor, s-a presupus că adâncimea până la 
radier a canalului este (în medie) de 5 m adâncime. 

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în caz de avarie, s-a prevăzut un generator de 
rezervă. 

Pompe 

Costul pentru pompe, lucrări auxiliare și aparataj electric au la baza prețurile locale. Pretul de bază 
al pompei este legat de puterea motorului, următoarea ecuație fiind formulată pe baza datelor 
respective:  

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominală a motorului 
pompei  

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a 
pompei a fost inclus în costul conductelor și vanelor.  

Conductele și vanele stației 

Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza prețurilor locale. S-au alocat 35% din 
costurile de furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ instalarea 
pompelor. Sistemul de fitinguri necesare și costul acestora au fost determinate pentru o gamă de 
diametre ale conductelor, pentru instalarea a două pompe, iar costurile care au rezultat a fost 
împărțit în două și aplicat pe pompa instalată.  

Prețuri unitare pentru stațiile de epurare 

Pentru a estima costurile unitare pentru investițiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare generică 
privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Folosind sistemul cu dublu flux identificat mai sus, 
a fost dimensionată o gamă de stații de tratare utilizand tratarea biologică a fosforului. Acestea sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
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L.E. 

Debite Zona anaeroba Zona anoxica Zona aeroba Decantoare 
finale 

DWF FFT 
Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Nr. 
Diametru 

m3/zi m3/zi m3 m3 m3 m 

10.000 2.400 4.800 250 2 700 2 1.600 2 2 15 

15.000 3.600 7.200 375 2 1.050 2 2.400 2 2 18 

20.000 4.800 9.600 500 4 1.400 4 3.200 4 3 18 

30.000 7.200 14.400 750 4 2.100 4 4.800 4 3 20 

50.000 12.000 24.000 1.250 4 3.500 4 8.000 4 4 22 

75.000 18.000 36.000 2.813 4 5.250 4 12.000 4 4 28 

100.000 24.000 48.000 2.500 4 7.000 4 16.000 4 4 32 

În cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei 
uzate pentru a se evalua necesitatea decantării primare suplimentare pentru a crește conținutul de 
acizi grași al apei uzate tratata biologic. 

Prețuri unitare pentru tratarea nămolului 

Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor la 
depozitul ecologic. Pentru stațiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi grasi, 
ingroșarea gravitațională a nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau spalarea 
paturilor de nămol pentru a reîntoarce produsele de hidroliza de la paturile de nămol la faza de apă 
pentru alimentarea reactoarelor biologice. 

Stații mici de epurare pentru populație echivalenta sub 2.000 l.e. 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu prevede colectarea 
și epurarea apelor uzate provenite de la localitățile cu mai puțin de 2.000 l.e.  

Acolo unde sunt necesare mici stații de tratare din motive de mediu, sau din alte motive, exista o 
serie largă de opțiuni disponibile.  

Optiunile includ:  

 Tancuri septice proiectate special pentru 1-50 l.e., dacă sunt corect proiectate și instalate, 
intervalul de evacuare a nămolului nu este mai mare de 6 luni;  

 Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv în Europa pentru stații mici de epurare, au avantajul 
de a fi compacte și de avea doar cateva părți mecanice;  

 SAFF - filtre biologice imersate aerate sunt, de asemenea, folosite extensiv în Europa și s-
au dovedit a fi foarte sigure, pentru că mediul biologic este pur și simplu lipit de mediul de 
plastic și nu este spalat de apă în cazul unei situații de urgență;  

 Rigola de oxidare este din nou folosită in mod extensiv, dar este foarte greu de dimensionat 
corect pentru încărcarea biologică;  

 Stații cu nămol activat, iar rigola de oxidare este doar un exemplu;  

 Lagune și paturi cu stuf atunci când sunt folosite impreuna cu rezervoare de humus.  

Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru stații mici de epurare, dar problema este cauzată 
de temperaturile extreme care se înregistrează în România. Toate procesele biologice sunt încetinite 
odată cu scăderea temperaturii, iar acest lucru este valabil și pentru procesele care au loc în lagune 
și paturi cu stuf.  

În cazul paturilor cu stuf, daca se formează gheață în jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate 
produce constricții ale fluxului, inundări, îngheț suplimentar și defecțiuni hidraulice.  
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Totuși, se crede că sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de îngheț 
decât cele orizontale.  

În cadrul lagunelor facultative în timpul anotimpului rece, activitatea biologică de sub stratul de 
gheață este foarte încetinită, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substanțelor solide 
din apă uzată. Din acest motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru încărcări mici de substanțe 
organice și sunt, de aceea, mai mari decât acelea care ar fi construite în zone cu climat mai moderat.  

Într-un sistem de lagune aerate, iazurile sunt dimensionate în mod tipic pe baza timpului de retenție. 
Pentru a epura apele uzate menajere, se folosește un timp de retenție de 30 zile pentru climatul 
temperat. Totusi, în medii mai reci, este nevoie de un timp de retenție mai îndelungat, iar iazul 
respectiv trebuie să fie mai adânc, pentru a reduce efectul înghețului.  

Cu toate acestea, odată cu creșterea adâncimii, încercarea de a menține amestecul devine foarte 
dificilă. Dacă este vorba de o adâncime cu mult mai mare de 4 m, trebuie să se folosească aeratoare 
cu tuburi de tiraj sau aerare difuză. Acest lucru va crește în mod evident costurile.  

Paturile cu stuf necesită o anume formă de bazin de decantare înainte de patul cu stuf.  

Propunerea este să se furnizeze rezervoare IMHOFF care să permită un anume grad de tratare 
biologică. 

7.5.3 Costuri de întreținere și exploatare 

Similar costurilor de investiție, costurile de exploatare depind de mărimea sistemului, de exemplu: 
stațiile de tratare a apei, stațiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai mici de 
exploatare cauzate de eforturile operaționale constante, care sunt, mai mult sau mai putin, la fel 
pentru toate sistemele. 
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7.6 COSTURI DE INVESTIȚIE 

Costurile de investiție pentru măsurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor 
Unitare sunt prezentate în Anexa B.7.3. 

Investițiile sunt structurate: 

 Dupa aglomerări 

 Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apă și sistem apă uzată) 

 Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit 

o Lucrări civile 

o Echipamente mecanice și electrice 

o Lucrări ale conductelor 

 Dupa anul de conformare 

 Indicații ale perioadei de construcții 

Pentru zonele rurale, a fost dezvoltat și aplicat un calcul mai schematic. Bugetele aferente pentru 
fiecare aglomerare rurală sunt prezentate în Anexa B.7.3. 

Mai mult, o secțiune conține investițiile necesare viitorului OR cum ar fi infrastructura, asistența 
tehnică, măsuri publicitare, achiziționare aparate de măsura, echipamente pentru detectarea 
pierderilor, vidanje și vehicule de exploatare, sistem SCADA etc.  
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7.7 COSTURI DE OPERARE, ÎNTREŢINERE ȘI ADMINISTRARE 

Un rezultat al proiecțiilor este prezentat în capitolul 3, unde este detaliat calculul pentru necesarul 
de apă potabilă și cantitatea de apă uzată viitoare. Bazându-se pe aceste proiecții și pe Baza de Date 
a Costurilor Unitare, au fost estimate costurile de întreținere și exploatare viitoare. 

Costurile de exploatare au fost împărțite dupa cum urmează: 

 Separat pentru alimentare cu apă și canalizare; 

 Separat pentru costurile fixe de exploatare și întreținere și costurile variabile de exploatare 
și întreținere. 

Evoluția estimată a costurilor de exploatare și întreținere - fie pentru sectorul de alimentare cu apă 
fie pentru sectorul de apă uzată – este estimată în tabelele de mai jos. 

Evoluția următoarelor acțiuni: 

 Noile facilități particulare în tratarea apei uzate vor determina creșterea costurilor de 
exploatare după implementarea acestora. 

 Evoluția demografică negativă va contribui la scăderea costurilor de exploatare după 
implementarea infrastructurii relevante. 
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7.8 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE ŞI ETAPIZAREA MĂSURILOR 

7.8.1 Criteriile pentru Etapizare 

Selectarea investițiilor prioritare 

Investițiile prioritare cuprinse în master plan-urile județului trebuie să ia complet în calcul Tratatul 
de Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru 
Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” și respectarea 91/271/EEC 
„privind epurarea apelor uzate orașenesti”.  

Selectia investițiilor prioritare ar trebui sa fie bazată pe un proces complet deschis și transparent și 
au fost propuse următoarele:  

Se propune că la baza programului de investiții județul Dolj să dispuna de o strategie de planificare 
unitara. Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze 
obligațiilor legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiție 
propusă trebuie să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de Aderare în 
ceea ce privește: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, și  

 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.  

(b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a investițiilor 
de care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul 
(a) de mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse crescute de a fi 
implementate cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării unei folosiri eficiente 
a fondurilor cât de rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să 
îndeplinească restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele 
două directive menționate mai sus. 

(d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen 
scurt (de exemplu în cazul în care există deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori 
echivalenți), raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției 
astfel încât să acopere un număr cât mai mare de oameni, într-o manieră fezabilă, rezonabilă. 
În acest fel, se maximizează și probabilitatea că acea investiție să fie durabilă. 

Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 
91/271/EEC 

- Ar trebui acordată prioritate extinderii/completării rețelelor existente de canalizare din 
zonele urbane și rurale fără canalizare;  

- Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afara cazului în 
care este disponibilă apa potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este 
mare;  

- Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se vor 
executa, în afara cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare; 

- Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile 
unde există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și aglomerarea 
rezultată depășește această limită;  

- Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi 
considerate prioritare, în afara cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Comunitățile în cazul carora există probabilitatea să nu iși poată permite niciodată costul de 
funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor uzate 
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și nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil ca apa potabilă să fie furnizată 
printr-un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri individuale directe, contorizate. 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități: 

- Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu 
populație mai mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel scăzut al 
lungimii rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 2.000, 
unde evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de inundare 
cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au fost 
interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers. 

7.8.2 Programul de Implementare şi Planul de Etapizare 

Lista detaliată a tuturor măsurilor pe termen lung propuse include anii de conformare și rezumate 
aferente pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa B.7.3. 

Presupuneri 

- Puțurile individuale, acolo unde există posibilitatea contaminării încrucișate de la deșeurile 
menajere, industriale sau de natură animală, nu constituie o sursă de apă potabilă adecvată, 
așa cum este definită în cadrul Directivei;  

- Sursele subterane de apă gestionate sunt acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente 
pentru reglementarea statutară a sursei;  

- Extracțiile de mică adâncime din drenuri, puțuri de mica adâncime sau alte forme sunt și ele 
acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutară a sursei;  

- Reabilitarea rețelei reprezintă o prioritate acolo unde rețeaua de apă potabilă nu este 
disponibilă sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde 
există dovada clară a contaminării încrucișate (infiltrațiilor) de la rețeaua de canalizare;  

- Extinderea rețelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate în ceea ce privește 
conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuși, poate reprezenta o prioritate pentru finanțare 
locală;  

- În cazurile în care o sursă de apă acceptabilă iși poate extinde zona de deservire, investițiile 
pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare. 

Prioritatea investițiilor 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități:  

- Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza sursei, lipsei tratamentului 
adecvat, calității slabe a apei nu sunt în conformitate cu Directiva și au un impact direct asupra 
sănătății populației,  

- Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza deficiențelor sursei, 
facilităților de tratare sau pierderilor din rețea nu pot furniza apă potabilă 24 de ore pe zi,  

- Orice zona urbană care nu beneficiază în prezent de o sursă acceptabilă de alimentare cu 
apă și poate fi deservită de o sursă existentă,  

- Extinderea zonei deservite de surse de apă conforme care elimina sursele neconforme 
existente,  

- Comunități ce nu dispun de o sursă de apă potabilă acceptabilă și care nu pot fi deservite 
din sursele existente,  
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- Înlocuirea rețelelor, cu precadere a celor cu deficiențe, cu număr semnificativ de intervenții, 
cu întreruperi în alimentare, cu pierderi,  

- Înlocuirea țevilor din azbest din cadrul rețelelor. 
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7.9 IMPACTUL MĂSURILOR PROPUSE 

7.9.1 Introducere 

Acest capitol conține analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de construcție, 
de funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile 
nu pot fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare a 
proiectului, respectiv de elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru 
fiecare componentă a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în această fază, constă în 
faptul că permite o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât măsurile de 
diminuare pot fi stabilite și abordate cu o flexibilitate mai mare din primele etape de implementare 
a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat în figura de mai jos care, 
evidențiază legăturile și influențele între componentele mediului. 

 

Figura 7-1 Procesul de evaluare a impactului 

Evaluarea impactului potențial are la bază condițiile și caracteristicile generale propuse pentru 
implementarea acestui Plan Director, caracteristici de mediu și cerințe legislative în vigoare. 

Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, 
unde se vor folosi următoarele definiții: 

Tabel 7-2  – Definitii 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Ni Nu sunt deduse forme de impact 

Neglijabil Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau are efecte de 
scurtă durată 
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ELEMENT DEFINIȚIE 

Minor Impactul este cert, dar se anticipează niveluri care se vor menține în limitele 
condițiilor de mediu existente sau poate fi tolerat de populație 

Moderat Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care să 
determine modificări ale condițiilor actuale de mediu sau să aibă efecte asupra 
populației 

Major Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza largă de actiune sau efecte 
de lungă durata asupra mediului sau populației 

 
Tabel 7-3  – Scara de manifestare a impactului 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Local Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverana 

Municipal Efectul se va produce pe o suprafața semnificativa a localității sau a zonelor 
echivalente 

Regional Efectul se va produce la nivelul județului sau la nivelul zonelor echivalente 

Național Efectul se va produce pe o arie extinsa și va afecta o mare parte a României sau va 
afecta si tarile vecine 

 

7.9.2 Utilizarea terenului 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele forme potențiale de impact: 

 Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului în perioada de execuție. 

Activitățile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale terenului, 
cum ar fi zonele rezidentiale, spitale sau institutii stiintifice. Asemenea impacturi sunt de regula 
datorate prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces. 

 Dislocarea permanenta a unor constructii sau activități existente, aflate în dezvoltare sau 
propuse pentru a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, 
instituționale, zone extractive etc.) 

În general, lucrările propuse prin acest Plan Director se vor realiza pe traseul sau în vecinatatea 
facilităților de apă existente. Ca urmare, nu este de asteptat să se produca dislocari ale unor 
constructii, ale unor activități sau a altor facilități existente. În cazul în care detaliile de proiectare 
viitoare vor impune scoaterea din folosinta actuala a unor suprafete importante de teren, impactul 
relativ la acest aspect va fi semnificativ. 

 Conflicte cu alte tipuri de rețele existente. 

Având în vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcționa numeroase 
utilități existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta numeroase utilități 
existente: strazi, drumuri, rețele electrice, conducte de gaz, canale de drenare sau irigatii, rețele de 
telecomunicatii. În general, se va urmari ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan, să 
evite afectarea oricaror lucrări existente. 

 Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de utilizare 
sau reglementari adoptate în vederea reducerii efectelor asupra mediului, incluzand și zonele 
sensibile. 

Planul analizat va avea că principal scop reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 
apa. La realizarea planurilor urbanistice ale localităților, s-a avut în vedere necesitătea realizarii 
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acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. În orice caz, 
detaliile de execuție a lucrărilor vor urmari reducerea potențialelor conflicte cu alte proiecte. 

 Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren. 

Majoritatea lucrărilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel că nu se 
prognozeaza afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa. 

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Funcționare 

În perioada de funcționare, au fost identificate următoarele potențiale forme de impact: 

 Pentru realizarea modernizarii și reabilitarii lucrărilor existente nu sunt necesare suprafete 
suplimentare de teren. Probleme potențiale asociate ocuparii terenului, pot afecta localități 
care nu dispun de stații de pompare, tratare sau epurare. 

Suprafetele ocupate sunt reduse că amploare. Asocierea mai multor localități la serviciile unor astfel 
de facilități va minimiza impactul. 

 Depozitarea nămolului de la stațiile de epurare ar putea necesită suprafete sporite de teren. 

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de nămol rezultat și 
posibilitati crescute pentru valorificarea sau utilizarea să în diverse scopuri benefice. 

 Nu sunt necesare terenuri aditionale în vederea modernizarii și reabilitării stațiilor de epurare 
sau de tratare. 

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate în cadrul Studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. În cazul rețelelor 
nu se asteapta schimbari majore a situației existente. 

 IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt menite a diminua impactul măsurilor propuse asupra terenului: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil. 

2. Acolo unde este posibil, lucrările de constructie vor fi planificate în timpul perioadelor 
neproductive din punct de vedere agricol. 

3. Toti propriețării de terenuri agricole vor fi despagubiti pentru efectele negative asupra 
productiei sau asupra terenului. 

 

7.9.3 Solul și geologia 

Implementare 

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate următoarele forme de impact: 

 Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand în același timp 
populația la riscuri. 

Unele dintre facilitățile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand funcționarea acestora. 
Alunecarile de teren, lichefierea și ruperea de panta reprezintă riscuri semnificative asupra 
integritatii și funcționarii constructiilor. Măsurile structurale considerate luate vor asigura însă 
diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de eroziunile și alunecarile 
de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesara pentru reducerea efectelor 
acestor fenomene. 
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 Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor și fundatiilor 
constructiilor. 

Fundatiile și structurile facilităților incluse în acest proiect se extind, în general, sub zona de 
expansiune, astfel că nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri pot 
fi serios afectate de prezenta acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie să identifice zonele cu 
acest tip de sol și să propuna măsuri de minimizare adecvate. 

 Perturbarea solului și indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar putea 
determina eroziunea solului. 

Problemele semnificative apar de-a lungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de aducțiune. 
Sedimentarea în curentii de apă ar putea să creasca în cazul în care acestea raman expuse pe timpul 
iernii ori primaverii sau pe perioada precipitațiilor de primavara și vara. În general, eroziunea este 
mai severa în cazul taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu granulatie mica sau solurilor 
argiloase. De asemenea, eroziunea este ridicata în zonele defrisate de vegetatie pe perioade lungi 
de timp, cu atât mai mult daca aceste soluri au suferit erodari. Eroziunea solului va fi minima daca 
sunt luate măsuri de imbunatatiri funciare pe zonele perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii 
sunt inguste și raspandite pe suprafete mari, astfel că impactul este apreciat că nesemnificativ. Cu 
toate acestea, uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi. 

 Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct de 
vedere economic și stiintific. 

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca implementarea, 
exploatarea și întretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. Unele proiecte pot 
fi localizate chiar în apropierea zonelor miniere active, asupra carora activitățile de constructii ar 
putea avea impact asupra traficului sau operatiunilor miniere că atare. Coordonarea și programarea 
corespunzatoare a lucrărilor de constructii pot diminua potențialele impacturi. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Depozitarea nămolului rezultat în urma proceselor de epurare. 

Asigurarea tratării nămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta stațiilor, 
cu efecte benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea potențialelor riscuri 
asupra sănătății populației din imediata vecinatate sau asupra ecologiei locale. Cu toate acestea, 
atata timp cât nu se va realiza o monitorizare a calității actuale a solului și subteranului, aceste 
beneficii nu pot fi cuantificate. 

 Exfiltratiile din rețelele de canalizare. 

Pierderile din rețelele de distribuție pot fi reduse semnificativ comparativ cu situația actuala. 
Eventualele pierderi din rețeaua de canalizare pot afecta solul și chiar apele subterane. Măsurile de 
reabilitare propuse vor contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor tehnologii, 
respectiv materialelor de constructie propuse pentru utilizare. Deși sistemul de canalizare va avea o 
lungime mult mai mare decât este în prezent, poate fi obținuta o reducere importanta a scurgerilor 
accidentale de ape uzate în subteran. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse asupra solurilor 
și geologiei: 

1. Atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție, vor fi luate măsuri practice, pentru a 
asigura reducerea efectelor directe și indirecte generate de posibile seisme, funcție de 
magnitudinea acestora în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii 
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nisipurilor, alunecarile de teren, prabusirea malurilor. Structurile constructiilor vor fi 
dimensionate în conformitate cu cele mai recente norme și criterii în acest domeniu.  

2. Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrărilor, în vederea 
stabilirii caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerințele 
cerute de specificul lucrărilor propuse. În cazul lucrărilor care necesită volume importante 
de umplutura, materialul utilizat va fi certificat din punct de vedere al conținutului în 
substante contaminante. 

3. Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care 
va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol și a impactului asupra calității apei. 

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri: 

a. Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite și destinate 
acestui obiectiv. 

b. Limitarea indeparțării solului și a stratului vegetal la minimum necesar, atât pentru lucrări 
provizorii cât și pentru lucrări permanente. 

c. Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme și taluzuri, în vederea ghidarii scurgerii apei 
de precipitații. 

d. Oriunde este necesar, se vor instala decantoare înainte de descarcărea apelor meteorice 
într-un receptor. 

e. Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafața, în vederea diminuarii scurgerilor și 
evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectata de lucrări. 

4.  Implementarea măsurilor optime prevăzute pentru apa. 

 

7.9.4 Resurse de apa 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval. 

Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: sapaturi 
pentru stațiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul neconsolidat, vulnerabil 
la eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de constructii. Suprafetele de teren 
expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de constructii și dupa finalizarea acestora, solventi, 
combustibili sau alte substante nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în cursurile de apa, 
degradandu-le. 

În plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prin pompare 
continua sau intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei și poate afecta 
configuratia canalelor existente. Cantitatea de apă ce va fi descarcăta, precum și gurile de descarcare 
vor fi dimensionate cu atentie, asigurand dupa caz măsurile de minimizare a acestora. 

 Creșterea sau scăderea potențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect sau aval 
de aceasta. 

Nu se asteapta că implementarea proiectului să produca un impact semnificativ asupra resurselor 
de apă subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii excavatiilor, va avea 
efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat că nesemnificativ. 

 Execuția lucrărilor de constructii în zone inundabile poate redirectiona viiturile și poate afecta 
siguranta structurilor și securitatea populației. 

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat 
nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 
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Funcționare 

Pe parcursul funcționarii, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Prin modernizarea și reabilitarea stațiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita și 
parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate. 

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea 
poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa și cantitatea descarcărilor de ape netratate 
vor scadea semnificativ. Proiectul propus nu va determina o creștere semnificativa a debitelor, 
volumelor de apă descarcate. 

 Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante 
poluante. 

Nu se preconizeaza o îmbunătățire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) vor 
persista alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcare nu este semnificativ, (c) 
este posibil că poluarea istorica a sedimentelor existente în albiile raurilor să degradeze în continuare 
calitatea apei receptorilor. 

 Îmbunătățirea calității efluentului va contribui la protecția ecosistemelor existente în aval de 
receptorul respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, nu va 
fi realizata o îmbunătățire semnificativa a poluarii, prin implementarea acestor măsuri unice. 

Planul se aplica nivel județean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata timp 
cât exista alte surse de poluare amonte de emisar. 

Nu sunt preconizate emisii semnificative în apele de suprafața rezultate din exploatarea rețelelor, 
stațiilor de tratare sau a celor de pompare, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra resurselor 
de apa: 

1. Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităților cu cerințele impuse prin normele 
de protecție a calității apelor. 

2. Constructorul și operatorul de apă vor realiza și implementa un Plan pentru Prevenirea 
Poluarii datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru toate 
lucrările care implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pamant. 

3. Operatorul de apă va realiza și implementa un sistem de monitorizare, inspectie și raportare, 
pentru a evalua eficienta măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcționare. 

4. Operatorul de apă va cere tuturor industriilor să aplice și să controleze măsurile de 
descarcare a apelor uzate, conform prevederilor legale în vigoare. 

5. Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute în sectiunea “Solul și geologia”. 

 

7.9.5 Calitatea aerului 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea planului poate determina creșterea poluantilor specifici, inclusiv ai 
precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depași limitele 
acceptabile, expunand astfel, receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor poluanti. 

În timpul implementării diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport și alte utilaje 
utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare și alte utilaje asociate, 
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vor emite CO, NO2, SO2 și PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitățile de constructii 
vor determina creșterea concentratiei ozonului în zona respectiva. 

PM10 va fi, de asemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive că urmare a curatirii și excavarii 
terenului, precum și traficului rutier pe drumuri nepavate existente în zona de proiect sau în zona 
de acces. Emisiile fugitive de praf sunt particule care patrund în atmosfera, și care, datorita 
dimensiunii lor, nu se depun rapid pe sol. Deși acest fenomen se va produce temporar, doar pe 
perioada execuției anumitor lucrări de constructie, particulele de praf din aer vor avea un impact 
măsurabil asupra calității aerului din vecinatatea zonei de constructie. Emisiile fugitive pot varia 
funcție de programul de constructii, activitățile desfasurate și de locatia constructiei. De asemenea, 
caracteristicile solului și condițiile meteorologice, ploile și vantul, vor influență formarea și dispersia 
emisiilor fugitive. 

Activitățile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, care 
vor avea un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, spitale și 
parcuri. Utilajele de constructii și emisiile fugitive de particule se vor produce totuși pe termen scurt. 

Emisiile de particule fugitive și precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor admisibile 
pentru ozon și PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, impactul lor asupra 
aerului este considerat nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe parcursul exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Exploatarea facilităților incluse în acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze 
receptorii sensibili. 

Noile stații sau extinderea stațiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei algelor, 
micro-organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, funcție de ritmul 
de funcționare a stației, temperatura și condițiile climatice, în special de particularitatile vantului. 

Exploatarea și întretinerea lucrărilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori ai 
stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori și în mod accidental, 
cand utilajele vor fi transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii care să duca la 
creșterea nivelului de ozon și PM10 la niveluri semnificative și care să aiba un impact asupra calității 
aerului. 

 Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a nămolului astfel incat, 
mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totuși mai puternice în zona de depozitare finala. 

Totusi, se preconizeaza o creștere a cantității de nămol tratat în cadrul stațiilor, ceea ce ar putea 
determina o creștere a emisiilor de mirosuri. că urmare, va fi determinata probabilitatea de 
producere a emisiilor de gaze și mirosuri (în special metan și hidrogen sulfurat)și vor fi identificate 
măsurile necesare reducerii riscului producerii emisiilor. 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse, privind calitatea 
aerului: 

1. Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calității aerului (CO, NO2, SO2, și 
PM10) în perioada execuției constructiilor constau in: 

a. Utilajele de gabarit mare vor fi întretinute conform instrucțiunilor producatorului, 
pentru a mentine emisiile în limite normale de funcționare. Operatorul de apă va cere 
antreprenorului să implementeze aceste măsuri în concordanta cu criteriile practice de 
aplicare. 

b. Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, 
constructorul va recurge la stropirea și stabilizarea cu substante chimice adecvate. 
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c. Pulverizarea cu apă sau aditivi chimici pe baza de apă va fi aplicata pe toate zonele cu 
trafic intens și cu potențial ridicat de antrenare a prafului. 

d. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de panza 
sau alte mijloace similare. 

2. Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru 
acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative. 

 

7.9.6 Folosinte agricole 

Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului în terenuri neagricole, 
ocupate de noile constructii. 

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilități vor fi amplasate în 
apropierea celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuși pierderi 
suplimentare de teren. În astfel de situații sunt necesare măsuri pentru reducerea acestor efecte. 

 Proiectul poate determina modificări ale mediului inconjurator existent, care prin natura si 
localizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau de terenuri 
destinate altor folosinte. 

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate în apropierea facilităților existente, care au 
suferit modificări în raport cu folosinta inițiala. Prin urmare, nu se prevad modificări semnificative 
ale folosintei terenului. 

 Activitățile de constructii pot determina efecte calitațive și cantitațive negative asupra 
folosintelor de apă pentru agricultura. 

Activitățile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru agricultura. 
Daca alimentarea cu apă va fi întrerupta, acest lucru se va produce pe perioade scurte de timp, deci 
impactul asupra culturilor agricole nu este considerat semnificativ. 

 Activitățile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii. 

Excavatiile și lucrările de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti în forma 
latenta în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale solului înainte 
de realizarea excavatiilor și terasamentelor. 

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Funcționare 

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcționare a proiectului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind folosintele 
agricole: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil. 

2. Daca este posibil, lucrările de constructii vor fi organizate în special în perioada agricola 
neproductiva. 

3. Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra 
terenurilor sau productiei. 
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7.9.7 Resurse biologice 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor 
habitate, pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea habitatelor 
riverane specifice speciilor salbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in: 

 indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru 
realizarea lucrărilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.; 

 utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii; 

 compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei; 

 taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu; 

 umpluturi și depozitari în aria zonelor umede. 

Impactul indirect consta in: 

 pierderea vegetatiei că urmare a eroziunii solului și a sedimentării; 

 compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei și infiltrarii apei, acumularea 
substantelor organice și creșterea temperaturii la suprafața; 

 aparitia noxelor; 

 reducerea densitatii speciilor; 

 inhibarea speciilor care asigura protecția impotriva pradatorilor; 

 depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru. 

Execuția sau exploatarea anumitor facilități propuse ar putea determina impacturi directe asupra 
vietii salbatice: 

 facilitarea accesului uman în zonele habitatelor neperturbate; 

 mortalitate prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activităților umane; 

 distrugerea și abandonarea cuiburilor active; 

 pierderea habitatelor ocupate sau cu potențial de ocupare; 

 fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere; 

 pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc. 

În plus, impacturile negative constau in: 

 stramutarea habitatelor salbatice prin activitățile de constructii; 

 zgomote produse de activitățile de constructie, trafic, stațiile de pompare, etc; 

 creșterea iluminatului artificial în preajma constructiilor. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Funcționare 

Pe perioada exploatării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunității locale, comparativ cu 
situația actuala. 

Reabilitarea și extinderea sistemelor de distribuție și canalizare, reabilitatea stațiilor de epurare, vor 
avea efecte benefice asupra comunității locale prin asigurarea unui regim de presiune adecvat și 
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debite constante, conform cerințelor (rețele de distribuție) și prin eliminarea sau reducerea 
pericolului de producere a unor inundatii ca o urmare a colecțării deficitare a apei pluviale de către 
rețelele de canalizare (reabilitare și extindere canalizare). 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind resursele 
biologice: 

1. Implementarea măsurilor de minimizare a impactului, prevăzute pentru sectiunile care 
vizeaza calitatea aerului, resursele de apa, geologia și solul. 

2. În zonele populate de speciile biologice cu protecție speciala (plante, pesti, pasari etc.) se 
vor lua măsuri pentru asigurarea cerințelor impuse pentru supravegherea acestora. 

3.  Se va evita, pe cât posibil, ocuparea zonelor desemnate că habitate importante, specii cu 
regim special, zone umede etc. 

4. În vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua măsuri speciale pentru controlul eroziunilor, 
refacerea zonelor afectate prin executarea lucrărilor de constructii, indepartarea buruienilor 
etc. 

5. Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protecția biosferei (Agenția pentru 
Protecția Mediului etc.) în vederea identificarii speciilor și zonelor cu regim special. 

 

7.9.8 Valorile culturale 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localităților. 

Lucrările de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrărilor de constructii propriu-zise ar 
putea să determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul potențial 
asupra resurselor culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prin implementarea actiunilor 
propuse în capitolul dedicat acestui domeniu. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Exploatarea anumitor facilități propuse prin acest proiect, poate avea impact negativ asupra 
valorilor culturale ale zonei. 

Lucrările se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevăzute forme de impact asupra 
valorilor culturale pe timpul exploatării acestor facilități. Orice forma de impact va fi nesemnificativa. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind valorile 
culturale: 
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1. O cercetare a valorilor culturale, în vederea identificarii acestora, trebuie făcuta anterior 
etapei de proiectare și de execuție a lucrărilor de constructii. Scopul este de a evalua și de 
a localiza (pe harti) cât mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei. 

2. Fiecare componenta menționata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi evaluata, 
din punct de vedere istoric și din punct de vedere al importantei culturale, și vor fi propuse 
actiuni de minimizare a impactului 

3. Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrări, vor fi monitorizate, pe baza recomandarilor 
făcute de specialistii în domeniu. 

4. În cazul descoperirii unor valori culturale, în timpul lucrărilor de excavatie, activitatea va fi 
întrerupta până la sosirea specialistilor în domeniu. Acestia vor evalua importanta 
descoperirilor făcute și vor recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz în parte, 
respectiv daca vor continua cercetarile sau daca se vor lua măsuri de minimizare a impactului 
asupra valorilor culturale. Constructorul va implementa aceste actiuni. 

5. În cazul descoperirii unor schelete umane, lucrările vor fi oprite. Va fi instiintata procuratura. 
Se vor lua măsuri pentru reinhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate numai dupa 
finalizarea tuturor investigatiilor impuse prin legislatia în domeniu. 

 

7.9.9 Zgomotul 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Zgomotul produs în perioada lucrărilor de constructie poate depasi, local și temporar, nivelul 
admis pentru receptorii senzitivi. 

Lucrările de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot în vecinatatea anumitor zone 
sensibile, cum ar fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi produs de 
vehiculele grele de transport, utilaje de excavatii și punere în opera a materialelor de 
constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităților desfasurate, de numărul și tipul 
utilajelor folosite, de numărul activităților desfasurate în paralel etc. 

 Eventualele detonari necesare în perioada lucrărilor de constructie, vor determina 
perturbarea receptorilor sensibili. 

Deși nu se anticipeaza că vor fi realizate detonari pentru implementarea facilităților 
prevăzute în proiect, acestea ar putea fi totuși necesare pe zone foarte restranse, pentru 
dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi din beton ce trebuie înlocuite. De asemenea, 
detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul și cantitatea 
explozibilului utilizat, adâncimea exploziei și condițiile climatice. În condiții normale, 
vibratiile nu vor produce pagube în vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba receptorii 
sensibili. 

 Zgomotul produs în perioada de exploatare a utilităților, poate depași limitele admisibile, în 
anumite zone sensibile. 

În sectorul apei potabile se utilizează pompe, motoare, compresoare și alte echipamente 
care pot produce un nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de 
echipamente sunt amplasate, în general, în spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe perioada exploatării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Zgomotul produs de funcționarea noilor dotari ale infrastructurii propuse. 
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Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea stațiilor de pompare, tratare și epurare vor fi mai 
performante, și este de asteptat că aceste echipamente să genereze zgomote și vibratii mai reduse. 

Prin urmare, este prevăzuta o îmbunătățire relativa în comparatie cu situația curenta (chiar daca în 
prezent nu exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului). 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind zgomotul: 

1. Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest 
domeniu. Verificarile provizorii vor include: 

 Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de activitate. 

 Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor 
producatorului. Nu este permisa funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv de 
amortizare a zgomotului (esapament). 

 Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor 
semnale de avertizare acustica în favoarea semnalelor vizuale. 

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfășurare a lucrărilor. Acesta va fi 
afisat și se va verifica respectarea lui. 

3. Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse în funcțiune doar pe perioada strict 
necesara. 

4. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, gradinite 
etc.), daca nu sunt prevăzute alte măsuri de diminuare a zgomotului. 

5. Operatorul de apa, se va asigura că toate activitățile de detonare sunt realizate în 
conformitate cu normele și condițiile generale specifice acestui domeniu. 

 Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare. 

 Toti rezidentii și detinatorii de activități economice și comerciale din vecinatatea 
zonelor detonate, vor fi instiintati cu cateva zile înainte. 

  Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii autoritatilor 
competente. 

6. Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor 
achiziționa echipamente și utilaje noi care să se incadreze în aceste limite. 

7. Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prin alte mijloace, se vor instala 
panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru. 

8. Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate în sectiunile 6 și 7 
în vederea reducerii zgomotului la limite acceptabile. 

 

7.9.10 Siguranta publica, substante periculoase 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Activitățile asociate acestui proiect pot conduce la creșterea potențialului incendiilor 

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activități asemanatoare pot conduce 
la declansarea accidentala a incendiilor. Multe activități vor fi realizate în zone suburbane, unde 
exista vegetatie, iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
acestui tip de impact. 
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 Transportul, utilizarea și depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole 
pentru muncitori, populație sau mediul inconjurator. 

O serie de substante chimice utilizate în construirea noilor facilități pot pune în pericol munciorii și 
populația. Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau utilizarea 
incorecta a acestora. Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate și monitorizare specific 
acestor substante și activități, va reduce riscul, astfel incat, impactul să fie apreciat că 
nesemnificativ. 

 Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele și alte spatii deschise ar putea genera 
riscuri asupra folosintelor recreationale în perioada de constructie. 

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate în vecinatatea zonelor recreative. Constructia, 
exploatarea și întretinerea acestora necesită utilizarea utilajelor de transport, de constructie și de 
montaj. Pe de alta parte, multe din aceste facilități sunt atractive pentru populație: lacuri, bazine, 
parcuri și alte tipuri de spatii deschise. Sunt necesare măsuri pentru restrictionarea accesului, în 
vederea diminuarii impactului semnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune în pericol 
muncitorii, populația și mediul inconjurator. 

Stațiile de tratare a apei utilizează clor gazos în procesele de tratare. Injectarea clorului va distruge 
agentii patogeni, microorganismele, bacteriile și virusii prezenti în apa. Înainte de iesirea apei din 
stațiile de tratare, sunt adaugate cantități reduse de amoniu, în vederea formarii cloraminelor, un 
dezinfectant mult mai stabil. Înmagazinarea clorului gazos sub presiune poate genera emisii de gaz, 
expunand populația riverana la un risc involuntar. 

 Facilitățile propuse pot instiga la acte de vandalism și sabotaj. 

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, stații de pompare, 
rezervoare și bazine de înmagazinare a apei. Aceste facilități ar putea deveni subiectul unor acte de 
vandalism și chiar sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de iluminat, la 
altele, mult mai serioase, cum ar fi distrugerea echipamentelor și utilajelor. Având în vedere 
importanta speciala a acestui sistem și riscurile care pun în pericol sănătatea populației, vor fi luate 
măsuri de securitate riguroase. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind siguranta 
publica și substantele periculoase: 

1. Înainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea și prevenirea 
incendiilor. 

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata și pusa în funcțiune, se va intocmi un 
plan de actiune pentru situații de urgență. 

3.  Operatorul de apă va intocmi un plan de actiune pentru interventii, în cazul deversarii unor 
substante periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile scurgeri de clor 
sau amoniu) 

4. În vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente în 
subteran, care pun în pericol sănătatea personalului de constructii, operatorul de apă va lua 
următoarele măsuri: 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

37 

 Verificarea zonelor de derulare a lucrărilor de constructii în vederea depistării 
posibilelor contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a zonei 
conform naturii substantelor depistate; 

 Se determina necesitatea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei 
contaminari; daca activitățile de constructii implica contactul direct al muncitorilor 
cu solul, vor fi luate măsuri prevăzute în următoarea sectiune; în caz contrar nu sunt 
necesare alte măsuri; 

 Daca cercetarile minutioase arată că substantele descoperite constituie pericol 
pentru sănătatea muncitorilor, vor fi aplicate măsuri de protecție în normele specifice 
protecției muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific fiecarei activități 
de constructie. 

5. Toate utilajele care prezintă un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate 
adecvate. 

6. Constructorul și operatorul de apă vor interzice accesul publicului la punctele unde se 
executa activitățile de constructie. Va fi asigurată paza acestor constructii. 

 

7.9.11 Controlul traficului, transport 

Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, intarzieri 
în trafic, creșterea numărului de accidente. 

Execuția constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru transportul 
de echipamente, materiale de constructii și personal muncitor. Numărul muncitorilor în zona poate 
varia mult, funcție de activitățile desfasurate. De asemenea, poate varia volumul pamantului excavat 
și numărul utilajelor grele raspandite de-a lungul lucrărilor. Detalierea pe faze a proiectului poate 
evalua aceste aspecte. 

 Activitățile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, în special a celor 
rutiere. 

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor 
de constructii ar putea depași capacitatea normata a drumurilor locale, producand astfel degradarea 
acestora pe perioada constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil în cazul drumurilor locale, din 
zonele rurale, respectiv pe drumurile nepavate. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT 

Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Traficul utilajelor de exploatare și întretinere 

Se estimeaza o creștere semnificativa comparativ cu situația curenta. Având în vedere fiabilitatea 
mai buna a noilor dotari, este posibil că traficul să fie diminuat în unele localități. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind controlul 
traficului și transportul: 

1. Înainte de inceperea lucrărilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a traficului, 
cu specificarea rutelor și limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de autoritatile 
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locale. Autorizatiile de trafic pot fi solicitate și obținute de la autoritatile competente pentru 
anumite categorii de drumuri. 

2. În perioada de realizare a conductelor de apă vor fi luate următoarele măsuri pentru 
diminuarea impactului: 

 Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavatiilor și a traversarilor 
vor fi instalate bariere și semnale luminoase. 

 În măsura în care este posibil, constructia rețelelor de conducte va afecta decat mai 
putine cai de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand 
aceste lucrări se desfasoara în zone aglomerate, trebuie să se tina cont de vârfurile 
de trafic, dimineata și seara cand traficul este intens. 

 Constructiile din intersecții vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafața 
acestora. Metodele de constructie vor fi adaptate astfel încât să diminueze efectele 
produse din execuție. 

 În măsura în care este posibil, intrarile și iesirile din proprietati private vor ramane 
deschise, folosind mijloace sigure și usor de montat în acest scop. 

 În vederea diminuarii efectelor cumulative, prin realizarea altor proiecte, desfasurate 
în paralel, antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte companii care 
deruleaza activități similare în zona respectiva. 

3. În perioada de constructie a rețelelor de apă și canalizare, vor fi notificate toate serviciile 
afectate: departamentul de pompieri, transport public, politia etc. Operatorul de apă va 
asigura coordonarea planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor conflictelor. 

4. Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a rețelei de transport 
va fi remediata conform condițiilor inițiale. 

 

7.9.12 Peisajul 

Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Structurile permanente propuse prin acest proiect pot avea un impact vizual negativ 
permanent; sunt posibile degradari semnificative ale peisajului în zona unor obiecte ale 
proiectului sau în vecinatatea acestora. 

Impactul vizual depinde de tipul facilităților propuse. Conductele de apă vor fi, de regula, ingropate 
și nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilități odata realizat va fi renivelat și acoperit cu straturi 
vegetale. Stațiile de epurare și tratare a apei, precum și stațiile de pompare sunt mult mai vizibile, 
fiind construite la suprafața. Aceste facilități vor avea un aspect industrial și afecteaza vizual calitatea 
zonei. 

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul este 
implementat într-o zona în care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. Majoritatea 
stațiilor de tratare va consta în modernizarea și retehnologizarea celor existente. În aceste condiții, 
se va fi realiza numai extinderea acestor constructii. În general, cand noile constructii sunt ridicate 
în apropierea constructiilor existente, contrastul cu zonele învecinate este mai puțin semnificativ. 

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de 
recreere, spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi 
vizibile de la distanta mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, de asemenea, vor avea un 
impact vizual semnificativ, daca nu sunt luate măsuri de minimizare a impactului. 

  Realizarea lucrărilor de constructii prevăzute în acest proiect poate necesită taierea 
copacilor, excavatii, un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulație existente. 
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Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita în apropierea constructiilor existente: 
stații de tratare, rezervoare de înmagazinare și conducte de apa. Prin urmare, impactul estetic 
atribuit noilor constructii nu va fi semnificativ. 

Cu toate acestea, sunt posibile totuși impacturi estetice negative că urmare a realizarii unor obiective 
ale proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate în detaliu cand se va face evaluarea impactului 
asupra mediului, pentru fiecare obiectiv în parte. 

 Noile facilități prevăzute în acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a luminii, 
care vor avea efecte negative în timpul noptii sau chiar în timpul zilei, pentru zonele 
învecinate. 

Lucrările pe timp de noapte ar putea necesită funcționarea în exterior a anumitor surse de iluminat: 
stații de tratare, stații de pompare, stații de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la sursele 
existente, astfel ca, uneori, acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse sunt 
necesare în zonele rurale sau în parcuri, impactul estetic poate fi semnificativ. 

 Constructiile care necesită perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe termen 
scurt. 

Unele constructii ar putea necesita lucrări de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari etc. 
Perturbarea solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele 
adiacente neperturbate. Dupa revegetarea acestor zone și în unele cazuri, reamenajarea lor, acest 
tip de impact este considerat nesemnificativ, luand în considerare și perioada scurta de manifestare. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Impact datorat noilor constructii. 

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ în comparatie cu cele 
existente. Acestea nu vor necesită spatii suplimentare și nu vor modifica regimul de inaltime. 

Rețelele de distribuție și canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. că urmare, acestea 
sunt considerate schimbari vizuale nesemnificative, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind peisajul: 

1. În măsura în care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea impactului 
vizual, prin diminuarea interferentei cu alte elemente de suprafața existente. Elementele de 
constructie se vor incorpora armonios cu situația existenta. 

2. La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care să se incadreze armonios 
în peisajul existent. 

3. Următoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor adulti, 
demolari sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele rezidentiale 
adiacente sau de drumuri vor fi realizate în așa fel încât să reduca impactul estetic. 

4. Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel încât să nu afecteze traficul, zone 
rezidente sau fauna salbatica. 

5. În vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din 
materiale care să diminueze acest fenomen. 

6. Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa execuția și punerea în 
funcțiune a constructiilor, coridoarelor de conduct conducte și a altor facilități, suprafetele 
afectate vor fi revegetate. 
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7.10 ATINGEREA TINTELOR / OBIECTIVELOR 

Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltării Strategiei Județului și este prezentata în capitolul 6 
pentru sectorul de apă potabilă și de apă uzată. 
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7.11 CERINTE INSTITUTIONALE 

Performanta instituționala corespunzatoare, în special pentru administrarea investițiilor, reprezintă 
o caracteristica esentiala a cerințelor POIM. În timp ce una dintre cerințele principale ale POIM este 
continuarea regionalizarii serviciului, este deosebit de important și faptul ca Operatorul Regional 
propus să aiba capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient sumele de bani 
considerabile care sunt propuse în etapele 3 și 4 ale Master Plan-ului pentru a se conforma 
derogarilor prevăzute în Tratatul de Aderare. 

7.11.1 Consideratii generale privind regionalizarea 

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind 
furnizarea serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a apelor uzate si de tratare si 
evacuare a namolului de canalizare si a celui provenit din tratarea apei.  

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o solutie regionala sau locala pentru 
furnizarea serviciului; în orice caz, este foarte dificil să se stabilească reguli solide şi rapide pentru 
oricare dintre abordari pe durata evaluarii initiale a investitiilor care sunt, în general, utilizate pe 
durata dezvoltarii unui master plan de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare 
si de mediu poate fi revizuita în întregime doar pe durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate 
detalizate. 

 

Tabel 7-4  – Avantaje si dezavantaje solutie regionala/solutie locala 

Management Management solid disponibil din 
partea Operatorului Regional 

Capacitate de management 
limitata sau lipsa 

Respectarea calitatii Analize de laborator si proceduri 
eficiente disponibile din partea 
Operatorului Regional  

Capacitate limitata sau lipsa 

Securitatea furnizarii 
serviciului 

Operatorul Regional poate oferi 
managementul riscului si resurse  

Limitata sau fara acoperire in 
caz de urgenta  

Sprijin Operator Regional Fara sprijin suplimentar 

Intretinere Operator Regional Capacitate inexistenta 

Implementare Operator Regional cu experienta Fara experienta 

Modificari legislative Operator Regional cu experienta 
relevanta 

Capacitate inexistenta 

Extindere Capacitate de rezerva in conducta 
principala 

Capacitate de rezerva limitata 
din pututri 

Depreciere Durata de exploatare lunga a activelor 
din conducta principala  

Durata scurta de exploatare a 
activelor echipamentelor 
mecanice si electrice  

 

7.11.2 Regionalizarea serviciului de apa potabila 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 2.000 de locuitori au fost prevazute cu 
elementele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile 
unde ori nu exista sisteme de alimentare publica cu apa ori au fost implementate recent). Majoritatea 
facilitatilor au fost construite sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata 
celor 40 de ani de planificare centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate 
sau se afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal 
din Fondul de Coeziune.  
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Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente 
prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe 
cazuri, prezinta capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila 
unui numar de consumatori de doua ori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 
10.000 de locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o 
prioritate pentru investitii. Doar in ultimii 10 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema 
sistemelor complet inadecvate de alimentare cu apa in mediul rural. 
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7.12 CONCLUZII 

Analiza şi evaluarea situaţiei existente în corelare cu Planul Naţional de Dezvoltare, la nivel judeţean, 
arată că trebuie puse în aplicare investitii majore în judeţul Dolj. Premizele accesarii de noi Fondurilor 
Europene, din punct de vedere al procesului de regionalizare, au fost create, in acest moment 
existand cerintele institutionale cerute de procesul de regionalizare (existenta ADI, existenta OR, 
existenta Contractului de delegare), proces care insa va trebui extins si la celelealte localitati din 
judet, care vor sa acceseze Fonduri Europene.  

Planul de investitii pe termen lung reflectă consideraţii generale dezvoltate în cadrul strategiei 
judeţului Dolj pentru a folosi timpul ramas, până la punerea în acord cu standardele europene:  

 privind alimentarea cu apa – reducerea pierderilor şi de adaptare a capacitatilor statiilor de 
tratare la debitul real de apa pentru a evita supradimensionarea.  

 privind reteaua de canalizare – reducerea infiltratiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor 
obiecte, cum sunt colectoare, statii de pompare şi statii de epurare, la cerintele reale.  

În afara de problemele tehnice, întărirea capacităţii institutionale este foarte importanta pentru a 
obtine o dezvoltare durabilă.  

Faza 1 si 2 a investiţiilor a consolidat ADI si CAO precum şi relaţia dintre ele. Consiliile Locale membre 
în ADI şi Consiliul Judeţean au conlucrat pentru buna implementare a proiectului de investitii care 
se va finaliza în 2023.  

Propunerile pentru dezvoltare ulterioara, aplicabile atât pentru ADI cât si pentru CAO, sunt 
urmatoarele:  

 extinderea participarii în ADI, până la integrarea tuturor UAT-urilor din judeţul Dolj;  
 extinderea treptata a ariei de operare până la acoperirea integrala a judeţului Dolj;  
 întocmirea unui plan de afaceri al CAO care să fie realist, pentru a gestiona dezvoltarea 

companiei;  
 respectarea strategiei de tarifare şi actualizarea conformă a tarifelor, astfel încât acestea sa 

reflecte costul economic al serviciilor furnizate;  
 ajustarea periodica a indicatorilor cheie de performanţă, astfel încât aceştia să măsoare de 

manieră optimă realizarile seviciilor;  
 restructurarea organizaţiei pentru a-i permite să reacţioneze la creştere.  

7.12.1 Concluzii generale – apa 

În judetul Dolj, toate cele sase comunitati cu mai mult de 10.000 de locuitori dispun sau au in curs 
de executie un tip de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila de un tip sau altul.  

O parte din orasele si comunele cu populatii între 2.000 şi 10.000 de locuitori nu au surse bune, ce 
provin în principiu din ape subterane, şi se prevede în Master Plan întărirea acestor surse, tratarea 
acestora şi suplimentarea lor acolo unde este necesar sau „regionalizarea” prin renuntarea la sursele 
existente si preluarea apei potabile din sistemele de alimentare vecine, care ofera apa de calitate cu 
costuri reduse. Pentru comunitatile mai mici s-au propus fie puturi de mare adancime (la campie), 
fie puturi de mica adancime sau surse din ape curgatoare. Masura in care acestea se potrivesc a fi 
incluse in schema regionala va depinde de relief (si de implicatiile energetice asociate), de 
proximitatea altor comunitati si relatia cu/performanta investitiilor recente. Pentru comunitatile care 
nu au surse acceptabile de apa subterana, cum ar fi comunele din nord-vestul Craiovei si parti din 
lunca Dunarii, este propusa varianta ca apa sa fie furnizata prin conectare la cea mai apropiata 
conducta de aductiune si suplimentarea prin firul II Isvarna a alimentarii cu apa a populatiei din 
municipiul Craiova.   

7.12.2 Concluzii generale – colectarea si epurarea apei uzate 

Tratatul de aderare prezinta cerinte clare de conformare cu 91/271/EEC, datele critice sunt 2010 
pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 100.000, 2015 pentru aglomerarile cu populatii 
echivalente de peste 10.000 si 2018 pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 2.000. În 
plus, la cererea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor, prevederea de sisteme de colectare până 
în 2013 ar trebui considerată ca o dată critica în ceea ce priveşte epurarea apelor uzate pentru 
populatiile echivalente de peste 10.000 de locuitori.  
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Starea actuala a sistemelor de colectare si a instalatiilor de tratare din judet este prezentata sintetic 
în tabelul de mai jos: 

Tabel 7-5  – Tabel sintetic starea actuala a sistemelor de colectare si a instalatiilor de tratare din 
judet 

Aglomerari de 
baza Numar 

Sistem de colectare prevazut 
Statie de 
epurare Cuprinzator Partial Nu exista 

In curs 
de 

executie 
Peste 100.000 1 1 - - - 1 

10.000 – 
100.000 

4 4 - - - 2 

2.000 – 10.000 37 23 1 5 8 17 

<2.000 84 20 8 - 56 42 

Este evident ca investitiile trebuie sa continue pentru a se asigura conformarea de la aceasta baza 
intr-o perioada scurta. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in viitor, 
este necesara continuarea abordarii regionale a colectarii apelor uzate si epurarii.  
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8. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

8.1 INTRODUCERE 

In Analiza financiara si economica, planul de investitii pe termen lung este analizat din punct de 
vedere al valorii actualizate, pentru fiecare componenta pe care o genereaza: investitii, operare si 
intretinere, reinvestitii, amortizare. 

Atat investitiile cat si costurile de operare si intretinere, reinvestitii, amortizare sunt calculate la 
nivelul fiecarei aglomerari si apoi insumate la nivelul operatorului, separat pentru apa si apa uzata.  

Costurile de investitii sunt etapizate pe doua perioade, si anume 2021 – 2027 si 2028 – 2050. 

Tabel 8-1 Sumar VNA investitii, reinvestitii, costuri de operare si intretinere, amortizare 

Investitii apa   VNA 

Constructii civile, din care: 179,715,621  4% 

2021-2027 98,790,346 86,128,029  

2028-2035 80,925,275 68,015,517  

Masini si instalatii, din care 9,048,225   

2021-2027 9,048,225 7,888,482  

2028-2035 0 0  

Total 2021 - 2027 107,838,572 94,016,510  

Total 2028 - 2035 80,925,275 51,686,203  

Total apa  188,763,847 145,702,713  

    

Investitii apa uzata    

Constructii civile, din care 525,944,065   

2021-2027 169,328,875 147,625,378  

2028-2035 356,615,190 299,725,473  

Masini si instalatii, din care: 5,760,440   

2021-2027 5,760,440 5,022,103  

2028-2035 0 0  

Total 2021 - 2027 175,089,315 152,647,482  

Total 2028 - 2035 356,615,190 299,725,473  

Total apa uzata 531,704,505 380,414,208  

    
Total apa&apa uzata 2021-
2027 282,927,887 246,663,992  
Total apa&apa uzata 2028-
2035 437,540,465 367,740,989  

Total general 720,468,352 526,116,920  

    

    

Costuri de operare    

Apa    

Constructii civile 1% 31,271,457  

Masini si instalatii 2% 3,148,877  

Total  34,420,334  

    

Apa uzata    

Constructii civile 1% 61,814,771  

Masini si instalatii 2% 2,004,693  

Total  63,819,464  
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Reinvestitii    

Apa 40 0  

 15 8,700,217  

    

Apa uzata 40 0  

 15 5,538,885  

    

Amortizari    

Apa 40 36,692,813  

 15 8,961,870  

Total amortizare apa   45,654,683  

    

Apa uzata 40 135,321,715  

 15 5,705,463  

Total amortizare apa uzata  141,027,178  
 

Valoarea Actualizata Neta (VNA), la o rata de 4%, este de 145,702,713 Euro pentru investitiile de apa 
si de 380,414,208 Euro pentru investitiile de apa uzata. 

Pentru costurile de operare si intretinere, VNA pentru apa este de 34,420,334 Euro iar pentru apa uzata 
este de 63,819,464 Euro. 

 

8.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE DE LUCRU 

Analiza economica si financiara a costurilor de investitii, de operare si intretinere se bazeaza pe 
valorile prezentate in Capitolul 7. Analiza este realizata pentru perioada 2021–2050 la o rata anuala 
a inflatiei corespunzatoare prognozelor CNP pentru perioada 2021-2025, iar incepand cu anul 2026 
aceasta a fost previzionata la 2%. Rata reala de actualizare este de 4.  

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii 
(cu overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. 
Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.  

Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza: - Pentru masini 
si echipamente: 15 ani, iar pentru constructii civile 40 ani. 

 

8.3 COSTURI DE INVESTITII 

Tabelele cuprinzand costurile de investitii au fost realizate astfel: 

- Investitii apă până în 2027,  

- Investitii apa uzata pana in 2027, 

- Investitii apă pana in 2050, 

- Investitii apa uzata pana in 2050. 

Pentru costurile de operare au fost luate in calcul aceleasi etapizari: 

- Operare si intretinere apă până în 2027,  

- Operare si intretinere apa uzata pana in 2027, 

- Operare si intretinere apă pana in 2050, 

- Operare si intretinere apa uzata pana in 2050. 
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8.3.1 INVESTITII APA  

Tabelul de mai jos prezinta centralizatorul investitiilor in infrastructura de apa, pentru etapele 2021 
– 2027 si 2028 – 2050 

Tabel 8-2 – Investitii in infrastructura de apa, euro 

 Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 - 
2050 

Investitii apa  
Constructii 
civile, din care: 

179,71
5,621        0 

2021-2027 
98,790,

346 
987,9

03 
14,818

,552 
34,576

,621 
34,576

,621 
9,879,

035 
1,975,

807 
1,975,

807 0 

2028-2050 
80,925,

275        
80,925,

275 
Masini si 
instalatii, din 
care 

9,048,
225         

2021-2027 
9,048,2

25 
90,48

2 
1,357,

234 
3,166,

879 
3,166,

879 
904,82

3 
180,9

65 
180,9

65 0 

2028-2050 0        0 
Total 2021 - 
2027 

107,83
8,572 

1,078
,386 

16,17
5,786 

37,74
3,500 

37,74
3,500 

10,78
3,857 

2,156
,771 

2,156
,771  

Total 2028 - 
2050 

80,925
,275 0 0 0 0 0 0 0 

80,925
,275 

Total apa  
188,76

3,847 
1,078

,386 
16,17
5,786 

37,74
3,500 

37,74
3,500 

10,78
3,857 

2,156
,771 

2,156
,771 

80,925
,275 

 

 

8.3.2 INVESTITII APA UZATA 

Tabelul de mai jos prezinta centralizatorul investitiilor in infrastructura de apa uzata, pentru etapele 
2021 – 2027 si 2028 – 2050. 

Tabel 8-3  Investitii in infrastructura de apa uzata, euro 

 Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 - 
2050 

Investitii apa uzata 
Constructii 
civile, din care 

525,94
4,065        0 

2021-2027 
169,328

,875 
1,693,

289 
25,399

,331 
59,265

,106 
59,265

,106 
16,932

,888 
3,386,

578 
3,386,

578 0 

2028-2050 
356,615

,190        
356,615

,190 
Masini si 
instalatii, din 
care: 

5,760,
440         

2021-2027 
5,760,4

40 
57,60

4 
864,06

6 
2,016,

154 
2,016,

154 
576,04

4 
115,2

09 
115,2

09  
2028-2050 0         
Total 2021 - 
2027 

175,08
9,315 

1,750
,893 

26,26
3,397 

61,28
1,260 

61,28
1,260 

17,50
8,932 

3,501
,786 

3,501
,786  

Total 2028 - 
2050 

356,61
5,190        

356,61
5,190 

Total apa uzata 
531,70

4,505 
1,750

,893 
26,26
3,397 

61,28
1,260 

61,28
1,260 

17,50
8,932 

3,501
,786 

3,501
,786 

356,61
5,190 

 

Astfel, costurile totale de investitii se prezinta astfel: 

Tabel 8-4  Costuri totale de investitii, euro 

 Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 – 
2050 
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Total apa & apa 
uzata 2021-2027 

282,92
7,887 

2,829
,279 

42,439
,183 

99,024
,760 

99,024
,760 

28,292
,789 

5,658
,558 

5,658
,558  

Total apa & apa 
uzata 2028-2035 

437,54
0,465        

437,54
0,465 

Total general 
720,46

8,352 
2,829

,279 
42,43
9,183 

99,02
4,760 

99,02
4,760 

28,29
2,789 

5,658
,558 

5,658
,558 

378,46
1,382 

 

Grafic 8-1 Costuri totale de investitii, pe etape 

 

 

8.4 COSTURI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE 

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care 
prezinta costurile de operare si intretinere.  

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii 
(cu overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. 
Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.  

In ceea ce priveste prima etapa de investitii, 2021 – 2027, s-a luat in considerare ca acestea vor 
genera costuri de operare incepand cu anul 2028. Pentru etapa a doua de investitii, s-a luat in 
considerare ca acestea vor genera costuri de operare si intretinere incepand cu anul 2036. 

De asemenea, pentru proiectia costurilor de operare si intretinere au fost luate in considerare si 
urmatoarele evolutii ale principalelor costuri, dupa cum urmeaza. 

Tabel 8-5  Evolutia costurilor 

Judetul Dolj 
Unitate 

de 
masura Proiectii 

   2021 2022 2023 2024 202
5 

20
26 

2027 
- 

2050 
Rata de crestere a PIB in termeni 
reali, Romania % 7.0% 4.9% 5.3% 5.0% 

4.5
% 

3.5
% 3.5% 

Crestere pret energie in termeni 
reali % 1.5% 

80.0
% 

10.0
% 2.0% 

2.0
% 

2.0
% 2.0% 

Crestere pret materiale / costuri 
intretinere in term reali % 1.5% 

20.0
% 

10.0
% 

10.0
% 

10.0
% 

1.5
% 1.5% 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2021-2027 2028-2035

Investitii apa si apa uzata
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8.4.1. ACTIVITATEA DE APA 

Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere 
estimate. 

Tabel 8-6  Costuri de operare si intretinere activitatea de apa. 

  2028 2035 2036 2045 2050 

Costuri de operare       
Apa       
Constructii civile 1% 1,824,114 1,994,565 2,024,483 2,314,774 2,531,074 

Masini si instalatii 2% 183,679 200,843 203,855 233,086 254,866 

Total  2,007,793 2,195,407 2,228,338 2,547,860 2,785,940 

 

8.4.2. ACTIVITATEA DE CANALIZARE 

Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere 
estimate. 

Tabel 8-7  Costuri de operare si intretinere activitatea de apa. 

  2028 2035 2036 2045 2050 

Costuri de operare       
Apa uzata       
Constructii civile 1% 1,718,688 1,879,288 1,907,477 6,258,493 6,843,307 

Masini si instalatii 2% 116,937 127,864 129,782 148,391 162,257 

Total  1,835,625 2,007,152 2,037,259 6,406,884 7,005,564 

 

8.5 VALOAREA ACTUALIZATA NETA (NPV) 

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de actualizare de 4%.  

Calculul VNA corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imagine mai rezonabila si 
posibil de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de 
reinvestitie a noilor active in conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VNA a 
costurilor este parametrul de baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de 
contributie a consumatorilor care va fi analizata in capitolul urmator “Macro-suportabilitatea”.  

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 8-8  VNA investitii, euro 

Investitii apa   VNA 

Constructii civile, din care: 179,715,621  4% 

2021-2027 98,790,346 86,128,029  

2028-2035 80,925,275 68,015,517  

Masini si instalatii, din care 9,048,225   

2021-2027 9,048,225 7,888,482  

2028-2035 0 0  

Total 2021 - 2027 107,838,572 94,016,510  

Total 2028 - 2035 80,925,275 51,686,203  

Total apa  188,763,847 145,702,713  

    

Investitii apa uzata    

Constructii civile, din care 525,944,065   

2021-2027 169,328,875 147,625,378  
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2028-2035 356,615,190 299,725,473  

Masini si instalatii, din care: 5,760,440   

2021-2027 5,760,440 5,022,103  

2028-2035 0 0  

Total 2021 - 2027 175,089,315 152,647,482  

Total 2028 - 2035 356,615,190 299,725,473  

Total apa uzata 531,704,505 380,414,208  

    
Total apa&apa uzata 2021-
2027 282,927,887 246,663,992  
Total apa&apa uzata 2028-
2035 437,540,465 367,740,989  

Total general 720,468,352 526,116,920  

 

8.5.1. COSTURI UNITARE DINAMICE (DPC) 

Costul unitar dinamic, comparativ cu Tariful Maxim Suportabil, pe decile, reprezinta un calcul detaliat 
al necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul 
judetului si pentru populatia urbana si rurala.  

Costul unitar dinamic a fost calculat atat pentru costurile de operare si intretinere cat si pentru 
costurile de investitii. Acest cost este necesar pentru a demonstra fezabilitatea, in momentul in care 
este definita suportabilitatea populatiei de a plati tarife.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia 
noua. Ele nu reprezinta estimarea tarifelor necesare activitatii operatorului.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

Tabel 8-9   Tariful maxim suportabil, pe decile (euro/mc, fara TVA) 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2050 

Medie judeteana 1.59 1.62 1.91 1.97 2.42 3.25 3.77 

Decila de venit 1 0.43 0.44 0.52 0.53 0.65 0.88 1.02 

Decila de venit 2 0.57 0.58 0.69 0.71 0.87 1.17 1.36 

Decila de venit 3 0.72 0.73 0.86 0.89 1.09 1.46 1.70 
Media decilelor de 
la 1 la 3 0.57 0.58 0.69 0.71 0.87 1.17 1.36 

 

Tabel 8-10 Acoperirea tarifului – DPC total 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2050 

Medie judeteana 59% 60% 70% 72% 89% 120% 139% 

Decila de venit 1 16% 16% 19% 20% 24% 32% 37% 

Decila de venit 2 21% 21% 25% 26% 32% 43% 50% 

Decila de venit 3 26% 27% 32% 33% 40% 54% 62% 
Media decilelor de la 1 
la 3 21% 21% 25% 26% 32% 43% 50% 

 

Tabel 8-11 Acoperirea tarifului – DPC costuri de operare si intretinere 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2050 

Medie judeteana 183% 186% 220% 226% 278% 374% 433% 

Decila de venit 1 49% 50% 59% 61% 75% 101% 117% 

Decila de venit 2 66% 67% 79% 81% 100% 135% 156% 

Decila de venit 3 82% 84% 99% 102% 125% 168% 195% 
Media decilelor 
de la 1 la 3 66% 67% 79% 81% 100% 135% 156% 
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Tabel 8-12 Acoperirea tarifului – DPC investitie 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2050 

Medie judeteana 83% 84% 100% 102% 126% 169% 196% 

Decila de venit 1 22% 23% 27% 28% 34% 46% 53% 

Decila de venit 2 30% 30% 36% 37% 45% 61% 71% 

Decila de venit 3 37% 38% 45% 46% 57% 76% 88% 
Media decilelor 
de la 1 la 3 30% 30% 36% 37% 45% 61% 71% 

 

 

8.5.2. COST MEDIU INCREMENTAL (AIC) 

Costul mediu incremental (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru 
toata zona. Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt următoarele:  

 Valoarea costurilor de investitie;  
 Valoarea costurilor de înlocuire;  
 Valoarea costurilor de operare si întretinere;  
 Cantitatea de apa si apa uzata pentru care nu se aplica reduceri.  

 

Costul Mediu incremental a fost calculat împărtind valoarea diferitelor cheltuieli la suma consumului 
anual de apa/apă uzata. AIC se exprima în Euro pe m³ de apa consumata/apă uzată generată. Costul 
mediu a fost calculat separat pentru alimentarea cu apă si pentru activitățile legate de apă reziduală.  

AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor în 
perioada 2022 - 2050.  

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa sunt prezentate în următorul tabel. 

 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2050 

Cost mediu - total 0.336 0.347 0.483 0.513 0.775 1.400 1.882 

Cost mediu - O&M 1.051 1.085 1.510 1.602 2.424 4.378 5.883 

Cost mediu - Investitie 0.476 0.492 0.684 0.726 1.098 1.984 2.666 
Medie judeteana 
(decile1-3) 0.621 0.641 0.893 0.947 1.432 2.587 3.477 

 

Grafic 8-2 Costul mediu incremental 
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8.6 CONCLUZII 

Investitiile pe termen lung care fac subiectul acestui Master Plan necesita reinvestitii, pentru masini 
si instalatii, care vor fi implementate de operator. Implementarea se va face, daca este cazul, prin 
contractarea de imprumuturi. 

Grafic 8-3 Reinvestitii apa si apa uzata 

 
 

 

Pentru investitiile din MP, s-au calculat amortizari pentru tot orizontul de timp analizat (2021-2050). 
In graficul de mai joz este prezentata valoarea totala actualizata a amortizarilor, pentru tot orizontul 
de timp. 

 

Grafic 8-4 Amortizari apa si apa uzata 
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Din graficul de mai jos se poate vedea ca, in cazul în care vor creste tarifele pentru a acoperi Costul 
unitar dinamic, limitele de suportabilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la o scădere a ratei de 
conectare, lipsa lichiditătilor si a surselor de dezvoltare. In următorul capitol va fi analizat nivelul 
maxim al cresterii tarifelor fezabile din punct de vedere al accesibilitătii si din punct de vedere al 
resurselor de finantare care pot fi generate. 

 

Grafic 8-5 Acoperire CDP 
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9. MACROSUPORTABILITATE 

9.1 INTRODUCERE 

9.1.1 Obiectivele Analizei 

Obiectivul acestei analize este de a stabili capacitatea de plata a serviciilor de catre populatia pentru 
care sunt create facilitatile de alimentare cu apa si epurare apa uzata: 

 Gospodarii (Consumatori casnici); 

 Agenti economici (marea industrie si alti agenti economici); 

 Institutii (consumul acestora este considerat a fi 10% din cel al gospodariilor). 

Pentru Master Plan, capacitatea de contributie este calculata la nivel judetean, folosindu-se 
metodologia descrisa mai jos.  

Ulterior, in momentul in care lista de proiecte prioritare este stabilita si Studiile de Fezabilitate sunt 
intocmite pentru proiectele alese a fi incluse in Aplicatia pentru Fonduri de Coeziune, modelul privind 
suportabilitatea va fi revizuit pentru a face calcule mai precise legate de populatia care va beneficia 
de capacitatile create. 

 

9.1.2 Contextul finantarii proiectelor cu fonduri europene 

Capacitatea de contributie a populatiei deservite este un aspect cheie a oricarei analize economice 
ce urmeaza a fi inclusa in viitoarele Aplicatii de Finantare si, va fi strict legata de planul de investitii 
pe termen lung, in vederea stabilirii gradului de co-finantare. 

Trebuie mentionat ca: 

 UE co-finanteaza suma minima care face investitia viabila;  

 Opinia UE este ca banii contribuabilului european sa fie folositi pentru a subventiona doar 
acele investitii in infrastructura care contribuie la indeplinirea angajamentelor si obiectivelor 
asumate. Componenta de ajutor financiar nerambursabil trebuie mentinuta la cel mai mic 
nivel care permite ca investitia sa devina viabila si pentru care populatia, ce va fi ulterior 
deservita de aceste servicii, nu si-o permite din resursele existente. 

 Relatia dintre resursele existente si costurile de investitii este un aspect cheie al analizei de 
fezabilitate si a aplicatiei pentru fondul de coeziune. 

 

 

9.2 METODOLOGIE SI ABORDARE 

9.2.1 Abordare  

Acest capitol conține descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de 
macrosuportabilitate. 

Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de consumatori și 
de a estima investițiile și costurile de operare ale serviciilor de apă și canalizare. Analiza a fost 
realizată pentru grupuri diferite de consumatori și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecția 
evoluției populatiei, pe cea a venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecția activității economice 
la nivelul ariei de acoperire a Master Planului. 

Toate datele folosite au fost obținute din surse oficiale, cum ar fi Institutul Național de Statistică 
(INS), Comisia Nationala de Prognoza (CNP), operatorul. Acolo unde nu au putut fi găsite date 
oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel national și 
regional. 
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Urmatoarele date au fost folosite: 

 Estimari privind populatia. 

 Calcule si previziuni privind venitul mediu net pe gospodarie.  

 Previziuni privind gradul de bransare la sistemele de apa si canal.  

 Previziuni privind consumul casnic.  

 Previziuni privind consumul non-casnic. 

 Informatii privind tarifele actuale. 

 

Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

 Determinarea ratei macro-suportabilității pentru infrastructura planificată a sistemului de 
apă și apă uzată, de ex. partea din costul total al programului care este acoperită de 
contribuțiile posibile ale consumatorilor care beneficiază de măsurile programului (pe baza 
VNA). 

 Determinarea unui interval indicativ pentru contribuțiile publice la investiții, în vederea 
acoperirii necesarului de finanțat din costul investitional după contribuțiile consumatorilor. 

 Realizarea unei evaluari preliminarii a recuperării costului și a micro-suportabilității pe baza 
costului unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recuperează integral 
costurile și a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici. 

In acest sens Consultantul a avut in vedere urmatoarele: 

Pentru analiza Macro-Suportabilitatii: 

o Estimarea capacității de contribuție maximă potențială a consumatorilor pentru care 
a fost creată infrastructura pentru alimentare cu apă și evacuare a apei uzate, 
diferențiind între: 

 Consumatori casnici (ex. gospodării) 
 Consumatori non-casnici (ex. agenți economici și instituții) 

și între: 

 Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomerărilor urbane) 

 Zonele rurale (ex. suma tuturor aglomerărilor rurale) 

 Desfășurarea capacității potențiale de contribuție a consumatorilor pe parcursul perioadei 
planificate totale și calculul valorilor actualizate nete (VNA). 

 Compararea VAN-ului capacității de contribuție a consumatorilor cu costul total al 
programului (a se vedea capitolul 8) pentru perioade diferite. 

Pentru evaluarea preliminară a recuperării costului și a analizei micro-suportabilității: 

 Estimarea tarifului maxim de suportabilitate (TMS) pentru consumatorii casnici, diferențiind 
între: 

o Gospodării cu venituri medii 
o Gospodării cu venituri reduse (Decila 1 de venit)  

și între 

o Zonele urbane (ex aglomerările urbane) 
o Zonele rurale (ex. aglomerările rurale) 

 

Toate analizele prezentate în aceasta secțiune au fost realizate la nivel de județ. Intrări de date 
importante pentru analize provin din Capitolul 3 (proiecții privind populația, nivelul de munca, 
cererea de apă și venitul e gospodărie). 
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9.2.2 Metodologie 

Pentru realizarea analizei macro-suportabilității, evaluarea preliminară a recuperării costului și 
realizarea analizei micro a suportabilității, Consultantul a elaborat un model financiar bazat in Excel, 
care centralizează informațiile din mai multe surse. 

Au fost analizate 2 scenarii, unul pentru familia medie și unul pentru familiile cu veniturile cele mai 
reduse (decila 1 de venit). 

Calcularea costurilor și a valorilor actuale nete asociate cu măsurile propuse sunt deja prezentate în 
capitolul anterior. 

Capacitatea maximă de contribuție a comunității beneficiarilor va fi estimată în cele două scenarii: 

1. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată 
facturat pentru decila inferioară nu trebuie să depașească 4% din venitul mediu net lunar al 
gospodariei (pentru populația rezidentă), 

2. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată 
facturat pentru familia medie nu trebuie să depășească 3,5% din venitul mediu net lunar al 
gospodăriei (pentru populația rezidentă). 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe 
gospodării și cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii 
la nivel județean. 

Pentru a obține o bază rezonabilă în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar a se 
estima venitul mediu pe gospodărie la nivel județean, atât la nivel urban, cât și la nivel rural, așa 
cum s-a arătat în Capitolul 3, secțiunea 3.3. 

Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel național 
caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la nivel național și 
salariul mediu la nivel judetean. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat 
suficienta pentru evaluarea suportabilitatii. 

 

9.3 IPOTEZE 

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor, a fost utilizat venitul 
mediu disponibil net pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale). Datele pentru proiecția 
acestor indicatori au fost obținute de la Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au 
găsit informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și 
respectiv regional. 

Ipotezele folosite în privința proiecției populației, gradelor de racordare, dezvoltării cererii, 
planificarea investițiilor, costurilor de înlocuire și a costurilor de operare și întreținere sunt descrise 
în Capitolele 3 si 5. 

Parametrii și ipotezele cheie ce folosesc la evaluarea macro-suportabilității pot fi sumarizați astfel: 

 Perioada de evaluare 2021 – 2050; 
 Toate sumele prin care sunt exprimate costurile, veniturile și tarifele din cadrul analizei de 
 macro-suportabilitate sunt exprimate în EURO; 
 Sumele privind veniturile populației sunt exprimate în lei, în termeni reali, având ca bază 
 anul 2021;  
 Rata de actualizare: 4%; 
 Capacitatea potențială a contribuției gospodăriilor (clienți rezidenți) a fost calculată pe baza 

unui nivel maxim de suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil net al gospodăriilor 
din cadrul Decilei 1, în scenariul 1 și pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 3.5% 
din venitul mediu disponibil (net) al gospodăriei medii; 

 Aceasta contribuție pe m3 a fost folosită în calculul capacității de contribuție a restului de 
clienți (industriali etc.) pornind de la premisa că se va practica același tarif indiferent de 
categoria în care se înscrie clientul (casnic, comercial, industrial etc. – ca și în prezent); 
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 Evoluția gradelor de racordare este determinată de implementarea investițiilor, adică, 
veniturile adiționale au fost luate în considerare numai atunci când lucrările de extindere a 
rețelei au fost finalizate (clienții aveau acces la serviciile de apă și canalizare). 

La baza analizei au stat următoarele considerente: 

- Gradul de suportabilitate și capacitatea de plată potențială a consumatorilor 
casnici (gospodării): pe plan internațional, în sectorul apei, se acceptă în general o cotă 
de 4% din venitul mediu disponibil net al gospodăriei ca limită maximă a cheltuielilor 
consumatorilor casnici pentru serviciile de alimentare cu apă și apă uzată. Politica de lucru 
nu limitează strict tarifele la acest nivel, permițând utilizarea unor tarife mai mari dacă este 
necesar, în vederea asigurării sustenabilității financiare a operatorului. Astfel, Consultantul 
a estimat capacitatea potențială de plată a consumatorilor casnici pe baza a două scenarii: 

 Scenariul de bază (limita inferioară de suportabilitate): 4% din venitul mediu net al 
decilei cu cel mai redus nivel al venitului (decila 1) 

 Scenariul optimist (limita medie de suportabilitate): 3,5% din venitul mediu net al 
familiei medii. 

Doar populația deservită, și anume conectată la sistemele de alimentare cu apă și evacuare apă 
uzată, a fost luată în considerare la realizarea calculelor. Capacitatea potențială de plată nu include 
TVA aferentă serviciilor de apă și apa uzată, echivalentul a 9%. 

- Consumul casnic de apă: s-a presupus ca se va stabiliza de la valorile actuale până la 110 
l/loc/zi, pentru populația din urban și la 80 l/loc/zi pentru cea din rural. 

- Rata de actualizare utilizata pentru calculul VAN a capacității de plata este de 4%.  

 

9.4 ANALIZA SUPORTABILITATII 

9.4.1 VENITURILE GOSPODARIILOR 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe 
gospodării și cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii 
la nivel județean. 

Pentru a obține o bază în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar să se estimeze 
venitul mediu pe gospodărie pentru județul Dolj, atât la nivel urban, cât și la nivel rural. 

Venitul mediu pe gospodărie la nivel județean derivă, așa cum s-a arătat în capitolul 3, din venitul 
mediu pe gospodarie la nivel național caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre 
salariul mediu la nivel național și salariul mediu la nivel județean. Această abordare este una relativ 
schematică, dar obiectiva in ceea ce priveste evaluarea suportabilității. 

Tabel 9-1 Calcularea factorului de corectie 

Factor de corectie pentru venitul 
gospodariilor   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Salariul mediu la nivel national (net) 
Lei/lun

a 2.986 3.180 3.323 3.538 3.777 4.025 

Salariul mediu la nivelul judetului Dolj (net) 
Lei/lun

a 2.766 2.932 3.091 3.293 3.521 3.778 

Factor de corectie  % 93% 92% 93% 93% 93% 94% 

Evoluția veniturilor medii pe gospodărie este prezentată în următorul tabel: 

Tabel 9-2 – Evolutia veniturilor medii nete, judetul Dolj 

Judetul Dolj  2021 2022 2028 2035 2045 2050 
Venitul mediu lunar - nivel judetean 
(lei/luna) lei/luna 3.091 3.293 4.166 4.818 5.931 6.581 

Venitul mediu lunar - nivel urban (lei/luna) lei/luna 4.018 4.281 5.416 6.264 7.711 8.555 

Venitul mediu lunar - nivel rural (lei/luna) lei/luna 2.378 2.533 3.205 3.706 4.563 5.062 

Familia standard (pers, medie judeteana) persoane 2,78 2,78 2,75 2,72 2,67 2,65 

Familia standard (pers, mediul urban) 
persoan

e 2,59 2,58 2,56 2,53 2,48 2,46 
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Familia standard (pers, mediul rural) 
persoan

e 2,98 2,97 2,94 2,91 2,86 2,84 

Cresterea anuala PIB(%) % 7,0% 4,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Dolj lei/luna 3.507 3.612 4.231 4.894 6.025 6.684 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Dolj, 
urban lei/luna 4.559 4.696 5.501 6.362 7.832 8.689 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Dolj, 
rural lei/luna 2.697 2.778 3.255 3.765 4.634 5.142 

Creșterea veniturilor medii pe gospodărie este în conformitate cu supozițiile prezentate în scenariul 
macro-economic (vezi capitolul 3). 

Evoluția veniturilor pe gospodărie ale Decilelor 1, 2 si 3 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 9-3  – Evolutia veniturilor, primele 3 decile, judetul Dolj  

Judetul Dolj Unitate de masura 2021 2022 2028 2035 2045 2050 

Factor mediu de corectie pentru gospodariile cu venituri reduse  

Decila 1 % 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 

Decila 2 % 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 

Decila 3 % 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - nivel judetean 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 947 977 1.142 1.321 1.627 1.805 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1.263 1.302 1.523 1.762 2.169 2.406 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1.579 1.628 1.904 2.202 2.711 3.008 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul urban 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 1.232 1.270 1.485 1.718 2.115 2.346 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1.642 1.693 1.980 2.290 2.819 3.128 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 2.053 2.116 2.475 2.863 3.524 3.910 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul rural 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 783 806 936 1.083 1.333 1.479 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1.044 1.075 1.248 1.444 1.777 1.972 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1.305 1.343 1.560 1.805 2.222 2.465 

În calcularea ratei de suportabilitate, numarul mediu de persoane pe gospodărie joacă un rol 
important. în cazul județului Dolj, au fost considerate pentru anul 2021 următoarele nivele: 

Tabel 9-4   Dimensiunea gospodariilor, judetul Dolj 

Judetul Dolj 
Unitate  

de 
masura 

2021 2022 2028 2035 2045 2050 

Dimensiunea unei gospodarii medii - media 
nationala persoane 2,66 2,66 2,63 2,61 2,57 2,55 
Dimensiunea unei gospodarii medii - media 
judeteana persoane 2,78 2,78 2,75 2,72 2,67 2,65 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 1 persoane 3,34 3,33 3,30 3,26 3,20 3,18 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 2 persoane 3,20 3,19 3,16 3,12 3,07 3,05 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 3 persoane 2,99 2,98 2,95 2,92 2,87 2,85 
 

 

9.4.2 TARIFUL MINIM NECESAR SI TARIFUL OPERATORULUI 

Tariful minim necesar pentru a acoperi costurile de operare a fost calculat prin împărțirea costurilor 
de operare la cantitatea de apă și apă uzată. 
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Diferența dintre tariful minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare și tariful ce duce la 
atingerea limitei maxime de suportabilitate reprezintă o contribuție financiară adițională, contribuție 
ce poate fi folosită pentru a finanța investițiile și alte cheltuieli (dobânzile pentru împrumuturile 
existente etc). 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare, pentru familia medie din 
mediul urban, pentru activitatea apă si apa uzata este prezentata în tabelul urmator: 

Tabel 9-5   - Suportabilitale mediul urban 
 

Judetul Dolj  2021 2022 2028 2035 2045 2050 

Suportabilitale mediul urban 

Familia standard (pers) 
persoan

e 2,59 2,58 2,56 2,53 2,48 2,46 

Cresterea anuala PIB(%) % 7,0% 4,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Suportabilitate (% din venitul familiei) 4,00%       

        

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/luna 4.559 4.696 
5.50

1 6.362 7.832 8.689 

Consumul de apa pe cap de locuitor  
m3/zi/p

ers 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Consumul lunar de apa pe familie  m3/luna 8,53 8,52 8,43 8,33 8,19 8,13 

Consum canalizare pe cap de locuitor  
m3/zi/p

ers 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Consumul lunar canalizare pe familie  m3/luna 8,53 8,52 8,43 8,33 8,19 8,13 
Venitul lunar al familiei pentru apa & 
canalizare (4%) lei/luna 182 188 220 254 313 348 

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 4,48 4,57 5,51 6,78 9,11 10,56 

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3)  lei/m3 3,36 3,49 4,59 5,64 7,58 8,79 

TVA (%) 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 4,57 4,66 5,60 6,87 9,20 12,65 
Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) 
(lei/m3) lei/m3 3,45 3,58 4,68 5,73 7,67 10,88 
Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa 
& canal lei/luna 68 70 87 105 138 191 

Procentul in venitul total al familiei (%) % 1,50% 1,50% 1,58% 1,65% 1,76% 2,20% 

Diferenta suportabilitate pana la 4% % 2,50% 2,50% 2,42% 2,35% 2,24% 1,80% 

Suportabilitate DA/NU DA DA DA DA DA DA 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare, pentru familia medie din 
mediul urban, pentru activitatea apă si apa uzata este prezentata în tabelul urmator: 

Tabel 9-6    Suportabilitale mediul urban 

Judetul Dolj  2021 2022 2028 2035 2045 2050 

Suportabilitale mediul rural 

Familia standard (pers) lei/m3 2,98 2,97 2,94 2.91 2,86 2,84 

Cresterea anuala PIB(%) % 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 2,2% 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/m3 2.697 2.778 3.255 3.765 4.634 5.142 

Consumul de apa pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Consumul lunar de apa pe familie (m3/luna) m3/luna 7,14 7,13 7,06 6,97 6,85 6,81 

Consum canalizare pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Consumul lunar canalizare pe familie (m3/luna) m3/luna 7,14 7,13 7,06 6,97 6,85 6,81 

Venitul lunar al familiei pentru apa & canalizare (4%) lei/luna 108 111 130 151 185 206 

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 4,48 4,57 5,51 6,78 9,11 10,56 

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3)  lei/m3 3,36 3,49 4,59 5,64 7,58 8,79 

TVA (%) 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 4,57 4,66 5,60 6,87 9,20 10,65 

Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 3,45 3,58 4,68 5,73 7,67 8,88 

Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa & canal lei/luna 57 59 73 88 116 133 
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Procentul in venitul total al familiei (%) % 2,12% 2,12% 2,23% 2,33% 2,49% 2,58% 

Suportabilitate DA/NU DA DA DA DA DA DA 
 

9.4.3 CONSTRANGERILE SUPORTABILITATII 

Principala concluzie in analiza suportabilitatii tarifelor in mediul urban si mediul rural, arata ca exista 
o discrepanta in ceea ce priveste diferenta de suportabilitate, disponibila in cele doua medii. 

Acest lucru se poate observa si in graficele de mai jos. 

Grafic 9-1 Suportabilitate mediul urban 

 

 

Grafic 9-2 Suportabilitate mediul rural 
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Calculele preliminare arata ca, datorita constrangerii suportabilitatii tarifelor, acoperirea costurilor 
totale este mai mica de 100% la nivel judetean. Acest lucru arata ca este necesara acoperirea din 
fonduri nerambursabile.  

In Capitolul 8 au fost calculate costurile de investitie si cele de O&I pentru diferitele proiecte 
identificate.  

Componenta de alimentare cu apa este calculata la 179,7 millioane euro pentru intreaga perioada. 
Componenta de apa uzata, in schimb, va necesita pentru aceeasi perioada 325,9 millioane euro. 
Intregul necesar de investitii, inclusiv pentru echipamente si dotari este de  720,4 millioane euro.  

Aceste valori arata faptul ca : 

-  Investitiile prioritare trebuie planificate foarte atent pentru a se atinge setul de obiective 
mentionate mai sus, pentru care resursele financiare sunt limitate 

- Trebuie investit in acele proiecte care au cel mai mic cost specific pe locuitor pentru a 
converge cu obiectivele UE privind cel mai mic cost si cea mai mica nevoie de finantare 

-  Este necesara folosirea fondurilor nerambursabile. 

Rezultele acestui Master Plan, arata ca in cazul Judetului Dolj, este necesara analiza in detaliu a 
resurselor financiare si a costurilo, urmand cerintele fiecarui program de finantare pentru care se va 
opta.  

Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu respecta criteriul 
de durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor din decil-1 cu un consum 
reprezentativ nu depaseste 4% din venitul lor reprezentativ. Pentru a asigura durabilitatea, este 
necesar un tarif minim, care este cu 60% mai mare decat tariful suportabil pentru gospodariile din 
decil-1. Dar chiar si pentru acest tarif master planul pentru alimentarea cu apa si canalizare poate 
fi realizat numai daca este furnizat un sprijin financiar extern important, cum ar fi un ajutor 
nerambursabil. 

Pentru judetul Dolj analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de finantat pentru 
alimentarea cu apa si apa uzata de peste 90%. 
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Grafic 9-3 Tariful maxim suportabil, primele 3 decile 
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10. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

10.1 INTRODUCERE 

Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista în implementare proiectul 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” în cadrul caruia 
sunt în executie lucrari la sistemele de canalizare pentru conectarea la statiile de epurare regionale 
care au capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerările aflate în clusterele definite în Aplicaţia 
de Finanţare menţionată, investiţiile propuse în Master Planul 2021-2027 ar trebui sa asigure o 
continuitate a investitiilor.  

Revizuirea Master Planului existent a identificat investitii pentru 5 clustere si 25 de aglomerari.  

În urma consultărilor la nivel municipal, judetean si ministerial, s-a convenit includerea unor proiecte 
care au ca ţintă continuarea investiţiilor în aglomerările din clusterele definite în primele etape de 
investiţii finanţate din Fondurile de Coeziune – etapa I 2007 – 2013, respectiv etapa a II-a 2014-
2020. Prin urmare, investiţiile prioritare se adresează unui număr de 24 aglomerari, după cum 
urmează:  

 Clusterul Craiova – care include investiţii în aglomerarile: Craiova, Breasta, Bucovat, 
Ghercesti – Mischii – Pielesti, Podari, Cosoveni si Leu;  

 Clusterul Bailesti – care include investiţii în aglomerarile: Bailesti si Piscu Vechi-Ghidici, 
Galicea Mare, Motatei, Unirea, Plenita si Caraula;  

 Clusterul Calafat – care include investiţii în aglomerarile: Calafat si Ciupercenii Noi;  
 Clusteru; Bechet – care include investitii in aglomerarile Valea Stanciului si Gangiova; 
 Aglomerarea Filiasi; 
 Clusterul Cerat – care include investitii in aglomerarile: Segarcea, Cerat si Lipovu;  
 Aglomerarea Barca – care include investiţii în localităţile Barca si Goicea;  
 Aglomerarea Bistret;  
 Aglomerarea Daneti;  
 Aglomerarea Desa. 

Ca parte a listei de investiţii prioritare se regăsesc şi investiţii strategice “regionale” care privesc 
extinderile sistemelor existente: Craiova, Bailesti, Bechet, precum si crearea unui sistem zonal 
Unirea-Motatei-Galicea Mare. 

Ca urmare a evoluției investițiilor prioritare, Operatorul Regional, în urma analizei necesității și 
oportunității poate propune investiții în alte aglomerări decât cele cuprinse în lista de priorități. 
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10.2 PRIORITIZAREA MASURILOR DIN PROIECT 

10.2.1 Selectarea investitiilor prioritare 

Investiţiile prioritare cuprinse în Master Plan-ul judeţului Dolj trebuie să ţină cont de prevederile 
Tratatului de Aderare şi planurile de implementare elaborate de autoritatile române responsabile 
pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” şi respectarea 
91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orăşeneşti”.  

Selecţia investiţiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent, in 
acest sens au fost propuse urmatoarele: avand în vedere experienta din primele perioade de 
programare si a fondurilor de preaderare este necesar ca la baza programului de investitii sa stea o 
strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esenţiale ale acestei strategii sunt:  

1. Cea mai importanta cerinţa este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligaţiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa 
trebuie sa contribuie la conformarea României cu obligaţiile Tratatului de Aderare in ceea ce 
priveşte:  
 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  
 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăşeneşti.  

2. Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecţii a investiţiilor de 
care este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (a) de mai 
sus. Selecţia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu 
succes in termenele aplicabile, in vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cat de 
rapid posibil.  

3. Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 
restul de obligaţii ale României in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 
mentionate mai sus.  

4. In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 2.000 de locuitori echivalenţi), 
raportul beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa 
acopere un număr cat mai mare de oameni, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel, se 
maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

5. Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare 
proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in 
perioada 2014-2020” in cadrul caruia sunt in executie sisteme de canalizare regionale care au 
capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele definite in Aplicatia 
de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Planul 2021-2027 ar trebui sa asigure o 
continuitate a investitiilor.  

10.2.2 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC 
privind epurarea apelor uzate urbane 

10.2.2.1 Presupuneri 

 Ar trebui acordata prioritate extinderii/completării reţelelor existente de canalizare din 
aglomerarile si clusterele in care investitiile finantate din Fondul de Coeziune pentru perioada 
de programare 2014-2020, care sunt in executie;  

 Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, in afara cazului in 
care este disponibila apa potabila, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit si este 
mare;  

 Lucrările de reabilitare/inlocuire a facilitaţilor existente de epurare a apelor uzate nu se vor 
executa, in afara cazului in care este imbunatatita si reţeaua de canalizare;  

 Vor avea prioritate atat zonele urbane cat si cele rurale cu o populatie echivalenta cuprinsa 
intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e.. Aceasta include cazurile unde exista situatii propice pentru o 
abordare regionala a epurării apelor uzate si aglomerarea rezultata depăşeşte aceasta limita;  

 Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi 
considerate prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;  

 Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea sa nu isi poata permite niciodata costul de 
funcţionare nu vor fi luate in considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor 
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uzate si nici pentru statii de epurare. Pe langa acestea, este probabil ca apa potabila sa fie 
furnizata printr-un sistem de alimentare cu apa rural si nu prin racorduri individuale directe, 
contorizate.  

10.2.2.2 Prioritizarea investitiilor 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

 Extinderea/modernizarea statiilor de epurare care deservesc un număr de locuitori mai mare 
de 2.000;  

 Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea reţelelor de canalizare in zonele cu populaţie 
echivalenta cuprinsa intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e.. Se va acorda prioritate situatiilor cu un 
nivel scăzut al lungimii reţelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

 Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente pentru zonele cu populaţii cuprinsa intre 
2.000 p.e. si 10.000 p.e., unde evacuarea actuala, netratata, are impact de mediu asupra 
utilizatorilor din aval;  

 Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect 
regional;  

 Reabilitarea unei reţele existente de canalizare, acolo unde exista cazuri critice de inundare 
cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

 Reabilitarea unei reţele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au fost 
interconectate cu reţeaua separata de ape pluviale si invers. 

 

10.2.3 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind 
calitatea apei destinate consumului uman 

10.2.3.1 Presupuneri 

 Puţurile individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminării incrucisate de la deseurile 
menajere, industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, 
asa cum este definita in cadrul Directivei;  

 Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente 
pentru reglementarea statutara a sursei;  

 Extractiile de mica adancime din drenuri, puţuri de mica adancime sau alte forme sunt si ele 
acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutara a sursei;  

 Reabilitarea reţelei reprezintă o prioritate acolo unde reţeaua de apa potabila nu este 
disponibila sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde 
exista dovada clara a contaminării incrucisate (infiltraţiilor) de la reţeaua de canalizare;  

 Extinderea reţelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate in ceea ce priveşte 
conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuşi, poate reprezenta o prioritate pentru finanţare 
locala;  

 In cazurile in care o sursa de apa acceptabila isi poate extinde zona de deservire, investiţiile 
pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare.  

10.2.3.2 Prioritizarea investitiilor 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

 Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care, datorita sursei de apa, lipsei tratarii 
eficiente, calitatii slabe a apei, nu sunt conforme Directivei si reprezintă o sursa potentiala de 
probleme pentru sanatatea populaţiei;  

 Orice zona, in prezent fara sistem de alimentare cu apa gestionat/ acceptabil care poate fi 
deservit de o sursa existenta;  

 Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina 
sursele de apa nereglementate;  

 Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi deservite din sursele 
existente;  

 Inlocuirea reţelei, cu prioritate in funcţie de avariile reţelei, numărul de interventii, nereuşita 
alimentarii, pierderi masurate;  
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 Inlocuirea conductelor de azbociment din reţea.  

 

10.2.4 Criterii de prioritizare 

Pentru a permite prioritizarea investiţiilor, a fost adoptata o procedura de selecţie care permite 
punctarea nepărtinitoare a proiectelor de investitii propuse dupa o serie de criterii care sunt 
ponderate individual unul fata de altul. Aceasta metoda de analiza GRID, cunoscuta drept „Analiza 
Matricii de Decizii”. Analiza matricii de decizii este un instrument de management util folosit in luarea 
deciziilor când existã un numãr de altenative din care se alege si multi factori de luat în considerare. 
Metoda faciliteaza alegerea celei mai importante probleme care trebuie rezolvata.  

Sunt selectate mai multe criterii de nivel inalt care sunt considerate ca fiind importante pentru 
selectarea unui proiect si care sunt aplicate viabilitatii generale a investitiei.  

Criteriile selectate pentru identificarea investiţiilor prioritare au fost:  

1. Componenta de canalizare trebuie sa fie pentru populatie echivalenta > 2.000 p.e.  
2. Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare cu apa si apa uzata. 

Este cazul zonelor unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate din alte surse.  
3. Autoritatile publice locale trebuie sa predea infrastructura Operatorului Regional in vederea 

operarii in conditii optime  
4. Continuarea investitiilor realizate in primele perioade de programare  
5. Posibilitatea formarii unor aglomerari  
6. Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara  
7. Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe cap de locuitor)  
8. Cost al investitiei pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scăzut)  
9. Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scăzut)  
10. Impact asupra Mediului  
11. Existenta unui mecanism institutional de incredere  

Metoda de analiza utilizata clasifica fiecare dintre aceste criterii in raport cu celelalte, indiferent de 
componenta. Aceasta operaţie permite o ponderare obiectiva a criteriilor care nu este influentata de 
cerinţele subiective. Rezultatele acestei clasificari sunt prezentate intr-un tabel cu punctajele 
normalizate din 100. 

 Criterii Pondere 

A Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000  24 

B Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare 
cu apa si apa uzata  

10 

C Autoritatile publice locale trebuie sa sa predea infrastructura Operatorului 
Regional  

5 

D Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare  13 

E Posibilitatea formarii unor aglomerari  0 

F Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara  15 

G Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe 
cap de locuitor)  

12 

H Cost Capex pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scazut)  5 

I Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj 
scăzut)  

6 

J Impact asupra Mediului  5 

K Existenta unui mecanism institutional de incredere  5 

Total 100 
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Importanta relativã a factorilor de decizie se stabileste ca fiind un numãr de 0 la 3, unde 0 înseamnã 
cã factorul este absolut neimportant în decizia finalã iar 3 înseamnã cã factorul este foarte important 
(se accepta factori cu aceeasi importanta). Acordarea punctajului importantei relative a 
aglomerarilor raportat la criteriile selectate pentru identificarea investiţiilor prioritare se va face 
luand in considerare problematica specifica fiecaruia dintre acestea.  

Un interes deosebit il prezintă punctajul nul al oportunitatii pentru posibilitatea formarii unei 
aglomerari. Aceasta indica faptul ca dintre criteriile selectate este nesemnificativ deoarece nu se 
claseaza deasupra niciunui alt criteriu din tabel. Posibilitatea formarii unei aglomerari trebuie sa aiba 
punctaj nul tinand cont de faptul ca necesarul investitional in judetul Dolj pentru localitatile cu p.e. 
intre 2.000 si 10.000 este mare si numarul de aglomerari care pot fi definite este crescut. 
Departajarea intre posibilele aglomerari trebuie facuta tinand cont in primul rand de continuarea 
investitiilor realizate in prima perioada de programare si de realizarea retelelor de canalizare si a 
facilitatilor de epurare in aglomerarile unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate.  

Asa cum rezulta din tabelul prezentat criteriile cu ponderea cea mai mare in prioritizarea investitiilor 
sunt:  

 Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000  

 Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare  

 Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara.  

Pentru proiecte individuale, se utilizeaza aceleaşi criterii pentru a clasa fiecare proiect cu un punctaj 
in funcţie de capacitatea acestuia de a satisface criteriile selectate. Aceste punctaje specifice 
proiectelor sunt apoi inmultite cu factorul de ponderare calculat pentru clasificarea preliminara 
pentru a obţine un punctaj final pentru proiect.  

Punctajele generale oferă apoi clasarea proiectelor, cel mai mare punctaj avandu-l proiectul care se 
potriveşte cel mai bine criteriilor selectate. Aceasta metoda de analiza permite o clasare obiectiva 
care nu este influentata de factori subiectivi sau care nu au o importanta semnificativa in indeplinirea 
criterilor de prioritizare. 

 

10.2.5 Etapizarea investitiilor 

Profilul etapizarii pentru proiectele de investitii prioritare propuse este elaborat utilizând un model 
de tabel de calcul pentru a previziona racordarea la apa potabila, ratele de consum si producerea de 
ape uzate de către aglomerarea propusa, an de an pana la orizontul proiectat al anului 2050.  

Acest model oferă profiluri ale fluxului si incarcarii pentru dezvoltare, plus datele anticipate ale 
etapelor construcţiei pentru facilitatile de tratare a apei si a apei uzate. Acest rezultat se bazeaza pe 
o serie de funcţii sau curbe de creştere care sunt introduse in model. Aceste funcţii de intrare sunt: 
creşterea si/ sau scaderea populaţiei prognozate  

 rata racordarii la apa potabila  
 rata racordarii la canalizare  
 creşterea consumului de apa pe cap de locuitor  
 reducerea consumului de apa din puţuri  
 reducerea previzionata a apei din puţuri care intra in sistemul de canalizare  

Pentru fiecare variabila se genereaza o banda superioara si una inferioara intre care se va situa 
funcţia de creştere anticipata. Aceasta oferă o banda de toleranta pentru fluxul si incarcarea 
previzionate de apa potabila si uzata care este transpusa intr-o banda temporala pe durata careia 
se anticipeaza etapa construcţiei. 
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10.3 INDICATORI-CHEIE AI PERFORMANŢEI 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au ca scop principal reducerea decalajelor 
existente între UE și România în domeniul echipării hidroedilitare, respectiv distribuția apei potabile 
şi canalizarea apelor uzate. 

Aceste lucrări vor influența direct condițiile de igienă și de sănătate a populației, în prezent deficitare. 
Totodată, vor contribui major la îmbunătăţirea condițiilor de mediu, atât direct, prin modificarea 
calităţii apelor de suprafaţă, ca emisari ai sistemelor de canalizare, precum şi indirect, dezafectarea 
latrinelor și a foselor septice contribuind substanţial la reducerea poluării apelor subterane, cu 
deosebire a stratelor freatice. 

Pentru evidenţierea performanţelor ce vor fi obținute prin realizarea lucrărilor prevăzute, se propune 
urmărirea următorilor indicatori de calitate: 

Tabel 10-1 – Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Craiova 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 87% 100% 

Populația contorizată % 98% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 63.942 61.226 

Volum de apă facturată % 65% 67% 

Volumul de apă pierdută % 35% 33% 

Lungime rețea km 744 746,8 

Capacitatea de înmagazinare m3 88.200 88.200 

 

Tabel 10-2 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă 
– localitatea Bailesti 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 88% 100% 

Populația contorizată % 78% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 1.775 1.671 

Volum de apă facturată % 62% 79% 

Volumul de apă pierdută % 38% 21% 

Lungime rețea km 58,6 68,1 

Capacitatea de înmagazinare m3 1.000 1.015 

        

Tabel 10-3 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Calafat 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 80% 100% 

Populația contorizată % 93% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 6.032 2.254 

Volum de apă facturată % 23% 28% 

Volumul de apă pierdută % 77% 72% 

Lungime rețea km 74,6 78,5 
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Capacitatea de înmagazinare m3 5.400 10.400 

 

Tabel 10-4 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Bechet 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100% 

Populația contorizată % 97% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 230 449 

Volum de apă facturată % 56% 65% 

Volumul de apă pierdută % 44% 35% 

Lungime rețea km 29,1 29,1 

Capacitatea de înmagazinare m3 350 750 
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Tabel 10-5 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Filiasi 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100% 

Populația contorizată % 87% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 2.561 2.084 

Volum de apă facturată % 42% 72% 

Volumul de apă pierdută % 58% 28% 

Lungime rețea km 24,6 24,6 

Capacitatea de înmagazinare m3 1.200 1.200 

 

Tabel 10-6 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Segarcea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 97% 100% 

Populația contorizată % 100% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 1.410 915 

Volum de apă facturată % 43% 69% 

Volumul de apă pierdută % 57% 31% 

Lungime rețea km 43,5 45,7 

Capacitatea de înmagazinare m3 5.500 5.500 

 

Tabel 10-7 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Birca 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 52% 100% 

Populația contorizată % 95% 98% 

Volum de apă furnizată m3/zi 670 336 

Volum de apă facturată % 17% 68% 

Volumul de apă pierdută % 83% 32% 

Lungime rețea km 38,8 38,8 

Capacitatea de înmagazinare m3 380 380 

 

Tabel 10-8 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Breasta 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100%* 

Populația contorizată % 53% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 229 353* 

Volum de apă facturată % 71% 80% 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

12 

Indicator UM Prezent 2030 

Volumul de apă pierdută % 29% 20% 

Lungime rețea km 8,3 21,7* 

Capacitatea de înmagazinare m3 350 450* 
*parte din investitii vor fi prin alte fonduri 

Tabel 10-9 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Bucovat 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 53% 100% 

Populația contorizată % 95% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 117 374 

Volum de apă facturată % 93% 85% 

Volumul de apă pierdută % 23% 15% 

Lungime rețea km 30,7 30,7 

Capacitatea de înmagazinare m3 475 475 

 

Tabel 10-10 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Carna 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 30% 100% 

Populația contorizată % 95% 98% 

Volum de apă furnizată m3/zi 30 90 

Volum de apă facturată % 80% 93% 

Volumul de apă pierdută % 20% 7% 

Lungime rețea km 8 8 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10-11 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Catane 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 53% 100% 

Populația contorizată % 78% 91% 

Volum de apă furnizată m3/zi 71 124 

Volum de apă facturată % 77% 86% 

Volumul de apă pierdută % 23% 14% 

Lungime rețea km 8,1 8,1 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 
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Tabel 10-12 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Cosoveni 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 74% 100% 

Populația contorizată % 78% 91% 

Volum de apă furnizată m3/zi 167 225 

Volum de apă facturată % 65% 71% 

Volumul de apă pierdută % 35% 29% 

Lungime rețea km 25 25 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10-13 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Galicea Mare 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 63% 100% 

Populația contorizată % 88% 95% 

Volum de apă furnizată m3/zi 211 319 

Volum de apă facturată % 71% 79% 

Volumul de apă pierdută % 29% 21% 

Lungime rețea km 21 29 

Capacitatea de înmagazinare m3 n/a n/a 

 

Tabel 10-14 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Ghidici 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 34% 100% 

Populația contorizată % 92% 95% 

Volum de apă furnizată m3/zi 57 157 

Volum de apă facturată % 80% 88% 

Volumul de apă pierdută % 20% 12% 

Lungime rețea km 8,2 8,2 

Capacitatea de înmagazinare m3 n/a n/a 

 

Tabel 10-15 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Ghindeni 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 87% 100% 

Populația contorizată % 92% 95% 

Volum de apă furnizată m3/zi 97 119 

Volum de apă facturată % 74% 72% 
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Indicator UM Prezent 2030 

Volumul de apă pierdută % 26% 28% 

Lungime rețea km 18 18 

Capacitatea de înmagazinare m3 20.000 20.000 

 

Tabel 10-16 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Gighera 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 49% 100% 

Populația contorizată % 93% 98% 

Volum de apă furnizată m3/zi 122 229 

Volum de apă facturată % 71% 80% 

Volumul de apă pierdută % 29% 20% 

Lungime rețea km lipsa info lipsa info 

Capacitatea de înmagazinare m3 lipsa info lipsa info 

 

Tabel 10-17 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Gangiova 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 3% 100% 

Populația contorizată % 100% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 9 186 

Volum de apă facturată % 80% 99% 

Volumul de apă pierdută % 20% 1% 

Lungime rețea km 6 25,4 

Capacitatea de înmagazinare m3 n/a 150 
 

Tabel 10-18 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Goicea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100% 

Populația contorizată % 98% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 241 317 

Volum de apă facturată % 31% 41% 

Volumul de apă pierdută % 59% 49% 

Lungime rețea km 31,5 31,5 

Capacitatea de înmagazinare m3 220 220 
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Tabel 10-19 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Isalnita 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 91% 100% 

Populația contorizată % 89% 97% 

Volum de apă furnizată m3/zi 721 572 

Volum de apă facturată % 65% 83% 

Volumul de apă pierdută % 45% 27% 

Lungime rețea km 18 18 

Capacitatea de înmagazinare m3 n/a n/a 
 

Tabel 10-20 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Macesu de Jos 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 100% 100% 

Populația contorizată % 100% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 79 96 

Volum de apă facturată % 80% 78% 

Volumul de apă pierdută % 20% 22% 

Lungime rețea km 20,5 20,5 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 
 

Tabel 10-21 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Malu Mare 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 83% 100% 

Populația contorizată % 100% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 598 427 

Volum de apă facturată % 94% 73% 

Volumul de apă pierdută % 6% 27% 

Lungime rețea km 47,4 47,4 

Capacitatea de înmagazinare m3 320 320 
 

Tabel 10-22 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Mischii 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 87% 100%* 

Populația contorizată % 98% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 200 224* 

Volum de apă facturată % 75% 81% 

Volumul de apă pierdută % 25% 19% 
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Indicator UM Prezent 2030 

Lungime rețea km 19,6 26,8* 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 250* 
*parte din investitii vor fi prin alte fonduri 

Tabel 10-23 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Motatei 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 48% 100% 

Populația contorizată % 99% 99% 

Volum de apă furnizată m3/zi 442 683 

Volum de apă facturată % 40% 57% 

Volumul de apă pierdută % 60% 43% 

Lungime rețea km 26,3 26,3 

Capacitatea de înmagazinare m3 1.000 1.000 
 

Tabel 10-24 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Negoi 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 19% 100% 

Populația contorizată % 100% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 65 199 

Volum de apă facturată % 55% 83% 

Volumul de apă pierdută % 45% 17% 

Lungime rețea km 6 6 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 
 

Tabel 10-25 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Podari 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 70% 100% 

Populația contorizată % 95% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 431 590 

Volum de apă facturată % 76% 81% 

Volumul de apă pierdută % 24% 19% 

Lungime rețea km 17,3 40,2 

Capacitatea de înmagazinare m3 240 1.340 
 

Tabel 10-26 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Rast 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 94% 100% 
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Indicator UM Prezent 2030 

Populația contorizată % 98% 100% 

Volum de apă furnizată m3/zi 696 723 

Volum de apă facturată % 60% 57% 

Volumul de apă pierdută % 40% 43% 

Lungime rețea km 19,9 19,9 

Capacitatea de înmagazinare m3 650 650 
 

Tabel 10-27 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Sadova 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 42% 100% 

Populația contorizată % 95% 98% 

Volum de apă furnizată m3/zi 566 1.076 

Volum de apă facturată % 80% 86% 

Volumul de apă pierdută % 20% 14% 

Lungime rețea km 18,8 47,1 

Capacitatea de înmagazinare m3 800 1.400 
 

Tabel 10-28 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Seaca de Camp 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 85% 100% 

Populația contorizată % 92% 97% 

Volum de apă furnizată m3/zi 94 144 

Volum de apă facturată % 68% 66% 

Volumul de apă pierdută % 32% 34% 

Lungime rețea km 23,3 23,3 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 
 

Tabel 10-29 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Tuglui 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 43% 100% 

Populația contorizată % 98% 99% 

Volum de apă furnizată m3/zi 69 164 

Volum de apă facturată % 77% 79% 

Volumul de apă pierdută % 23% 21% 

Lungime rețea km 5,4 13,4 

Capacitatea de înmagazinare m3 n/a n/a 
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Tabel 10-30 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
– localitatea Unirea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 88% 100% 

Populația contorizată % 98% 99% 

Volum de apă furnizată m3/zi 222 284 

Volum de apă facturată % 91% 85% 

Volumul de apă pierdută % 9% 15% 

Lungime rețea km 29 32,2 

Capacitatea de înmagazinare m3 450 850 
 

Tabel 10-31 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Craiova 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 86% 100% 

Lungime rețea km 586 674 

Capacitate de epurare m3/zi 216.000 216.000 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 101.936* 79.226** 

Alinierea la standardele europene % 82% 100% 
*la care se adauga apa uzata provenita de la Carcea si Malu Mare (zonele industriale si aeroport), Ghercesti-

Mischii-Pielesti, Isalnita, Malu Mare, Simnicu de Sus 

**la care se adauga apa uzata provenita de la Breasta, Bucovat, Carcea si Malu Mare (zonele industriale si 
aeroport), Ghercesti-Mischii-Pielesti, Isalnita, Malu Mare, Podari, Simnicu de Sus 

Tabel 10-32 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Bailesti 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 40% 100% 

Lungime rețea km 68 68 

Capacitate de epurare* m3/zi - - 

Stație de epurare* buc 0 0 

Debit mediu colectat* m3/zi 1.379 2.459 

Alinierea la standardele europene % 40% 100% 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 0,51 0,51 
*apa uzata este transportata la SEAU Rast 

Tabel 10-33 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Calafat 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 70% 100% 

Lungime rețea km 54,6 54,8 

Capacitate de epurare m3/zi 9.203 9.203 

Stație de epurare buc 1 1 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

19 

Indicator UM Prezent 2030 

Debit mediu colectat m3/zi 2.159* 3.088* 

Alinierea la standardele europene % 70% 100% 
*la care se adauga apa uzata provenita de la Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Maglavit 

Tabel 10-34 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Bechet 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 12% 100% 

Lungime rețea km 39,2 39,2 

Capacitate de epurare m3/zi 4.158 4.158 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat* m3/zi 191 738 

Alinierea la standardele europene % 10% 100% 
*la care se adauga apa uzata provenita de la Calarasi-Dabuleni, Ostroveni si Sadova 

 

Tabel 10-35 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Filiasi 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100% 

Lungime rețea km 45,6 45,7 

Capacitate de epurare m3/zi 2.765 2.765 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 1.127 1.559 

Alinierea la standardele europene % 50% 100% 
 

Tabel 10-36 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Segarcea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 20% 100% 

Lungime rețea km 39,1 39,3 

Capacitate de epurare* m3/zi - - 

Stație de epurare* buc 0 0 

Debit mediu colectat m3/zi 300 877 

Alinierea la standardele europene % 20% 100% 
*apa uzata este transportata la SEAU Cerat 

Tabel 10-37 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– aglomerarea Birca 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 52% 100% 

Lungime rețea km 35,7 35,7 

Capacitate de epurare m3/zi 600 -* 
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Indicator UM Prezent 2030 

Stație de epurare buc 1 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 126 241 

Alinierea la standardele europene % 50% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Goicea 

Tabel 10-38 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Bistret 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 45% 100% 

Lungime rețea km 20 20 

Capacitate de epurare m3/zi 600 600 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 118 251 

Alinierea la standardele europene % 45% 100% 
*inclusiv apa uzata provenita de la satele Plosca si Bistretu Nou 

Tabel 10-39 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Breasta 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 1% 100% 

Lungime rețea km 6,2 10,3 

Capacitate de epurare m3/zi 525 -* 

Stație de epurare buc 1 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 27 339 

Alinierea la standardele europene % 1% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Facai 

Tabel 10-40 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– UAT Bucovat 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 53% 53% 

Lungime rețea* km - - 

Capacitate de epurare m3/zi lipsa info -* 

Stație de epurare buc 1 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 180 185 

Alinierea la standardele europene % 50% 50% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Facai 

Tabel 10-41 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Cerat 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 18,2 

Capacitate de epurare m3/zi 1.760 2.040* 
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Indicator UM Prezent 2030 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 416 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*SEAU Cerat se ve extinde pentru preluare apa uzata din Lipovu 

 
Tabel 10-42 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Ciupercenii Noi 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 41,3 41,3 

Capacitate de epurare m3/zi -* -* 

Stație de epurare buc 0 0 

Debit mediu colectat m3/zi 0 526 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Calafat 

Tabel 10-43 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Cosoveni 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 21,4 

Capacitate de epurare m3/zi 0 0* 

Stație de epurare buc 0 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 0 278 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Leu 

Tabel 10-44 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Daneti 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 22,8 

Capacitate de epurare m3/zi 0 926 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 506 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
 

Tabel 10-45 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Desa 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 26,3 
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Indicator UM Prezent 2030 

Capacitate de epurare m3/zi 0 350 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 311 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
 

Tabel 10-46 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Galicea Mare 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 29 

Capacitate de epurare m3/zi 0 -* 

Stație de epurare buc 0 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 0 264 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Motatei 

Tabel 10-47 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Ghercesti – Mischii - Pielesti 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 41% 100% 

Lungime rețea km 29 55 

Capacitate de epurare m3/zi 240 240 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 210 1.357* 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*surplusul de apa uzata va fi transportata la SEAU Facai 

Tabel 10-48 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Piscu Vechi - Ghidici 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 28,3 

Capacitate de epurare m3/zi 0 -* 

Stație de epurare buc 0 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 0 399 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata este transportata la SEAU Rast 

Tabel 10-49 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– UAT Gangiova 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 3% 100% 

Lungime rețea km 6 25,4 
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Indicator UM Prezent 2030 

Capacitate de epurare m3/zi 150 740 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 8 190* 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*la care se adauga apa uzata de la Valea Stanciului 

 
Tabel 10-50 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Goicea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 66% 100% 

Lungime rețea km 32,7 32,7 

Capacitate de epurare m3/zi 250 759* 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 109 176 

Alinierea la standardele europene % 66% 100% 
*extinsa si pentru colectarea apei uzate din aglomerarea Birca 

 
Tabel 10-51 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Leu 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 39,6 

Capacitate de epurare m3/zi 0 636* 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 358 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*realizata si pentru colectarea apei uzate din aglomerarea Cosoveni 

 
Tabel 10-52 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Lipovu 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 23,5 

Capacitate de epurare m3/zi 0 250 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 213 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
 

Tabel 10-53 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– UAT Motatei 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 
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Indicator UM Prezent 2030 

Lungime rețea km 0 32,3 

Capacitate de epurare m3/zi 0 939 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 303* 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*la care se adauga apa uzata provenita de la Unirea si Galicea Mare 

 
Tabel 10-54 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Plenita 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 44% 100% 

Lungime rețea km 20,2 20,2 

Capacitate de epurare* m3/zi - - 

Stație de epurare* buc 0 0 

Debit mediu colectat m3/zi 432 502 

Alinierea la standardele europene % 40% 100% 
*apa uzata este transportata la SEAU Caraula 

Tabel 10-55 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Podari 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 32% 100% 

Lungime rețea km 9,3 35 

Capacitate de epurare m3/zi 626 -* 

Stație de epurare buc 1 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 178 246 

Alinierea la standardele europene % 32% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Facai 

Tabel 10-56 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Rast 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 18,5 

Capacitate de epurare m3/zi 0 6.270 

Stație de epurare buc 0 1 

Debit mediu colectat m3/zi 0 406* 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*la care se adauga apa uzata de la Bailesti, Piscu Vechi-Ghidici, Poiana Mare 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

25 

Tabel 10-57 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Unirea 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 42 

Capacitate de epurare m3/zi 0 -* 

Stație de epurare buc 0 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 0 254 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Motatei 

Tabel 10-58 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  
– Aglomerarea Valea Stanciului 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită % 0% 100% 

Lungime rețea km 0 60,5 

Capacitate de epurare m3/zi 0 -* 

Stație de epurare buc 0 0* 

Debit mediu colectat m3/zi 0 371* 

Alinierea la standardele europene % 0% 100% 
*apa uzata va fi transportata la SEAU Gangiova 
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10.4 LISTA PRIORITIZATA A MASURILOR DE INVESTITII 

Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare proiectul 
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj” in 
cadrul caruia sunt in executie statii de tratare regionale care au capacitatea sa furnizeze apa potabila 
care toate localitatile aflate in Aplicatia de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Planul 
2021-2027 ar trebui sa asigure o continuitate a investitiilor.  

Judetul Dolj are o populatie de 614.685 locuitori (2020), dintre care 252.780 locuiesc in resedinta 
de judet, Craiova. In mediul urban locuiesc un numar de 322.685 oameni, reprezentand cca. 52,5%, 
grupati intr-un numar de 3 municipii si 4 orase. Restul populatiei judetului (292.000) traieste in alte 
104 comune cu o populatie de mai putin de 10.000 de locuitori si 1 comuna cu o populatie mai mare 
de 10.000 locuitori.  

Revizuirea Master Planului existent a identificat investitii pentru 24 de aglomerari si investitii 
strategice zonale.  

Se intentioneaza ca proiectele sa maximizeze raportul beneficiu/cost al investitiei prin extinderea 
investitiei astfel incat sa acopere cat de multe persoane este fezabil. In acest fel, se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie sustenabila. 

10.4.1 Infrastructura de alimentare cu apa 

10.4.1.1 Sistemul de alimentare regional Isvarna 

UAT Filiasi 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta gospodariei de apa, S = 2.500 mp; 

 Executie conducta de aductiune Filiasi-Fratostita, L = 6.120 m; 

 Realizare statie de pompare pentru transport apa la Fratostita, 1 buc.; 

 Realizare SP Fratostita si Racarii de Sus, 2 buc.; 

 Redimensionare retea de distributie Filiasi, L = 300 m; 

 Relocare bransamente de pe domeniul privat pe domeniul public, 150 buc; 

 Extindere retea de distributie Fratostita, L = 12.780 m; 

 Executie bransamente Fratostita, 924 buc; 

 Realizare rezervor de inmagazinare Fratostita, V = 400 mc. 

 

10.4.1.2 Sub-Sistemul de alimentare Craiova 

 Inlocuirea conductelor de aductiune/transportfir I si II de la ST Isalnita la ST Simnic, Dn 
1000 mm, L = 13,0 km; 

UAT Craiova 

 Extindere conducte de aductiune catre zonele periferice, L = 14,3 km; 

 Montare grupuri automate de pompare, 5 buc.; 

 Reabilitare statii de pompare, 82 buc.; 

 Lucrari de inlocuire retele de distributie, De 63-600 mm, L = 196,5 km; 

 Inlocuiri bransamente vechi, 4.945 buc.; 

 Contorizarea punctelor termice din oras, 117 buc. 

UAT Breasta 

 Extindere conducta de aductiune sist. Craiova – Breasta, L = 2,7 km; 

 Executie statii de pompare, 2 buc.; 

 Extindere retea de distributie, L = 300 m; 

 Inlocuire retea de distributie, L = 350 m; 

 Relocare bransamente de pe domeniul privat pe domeniul public, 465 buc.; 

 Reabilitare rezervor, V = 350 mc; 

UAT Bucovat 

 Extindere conducta de aductiune sist. Craiova – Bucovat, L = 3,8 km; 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

27 

 Executie statie de pompare pentru transport apa sist. Craiova – Bucovat, 1 buc.; 

UAT Isalnita 

 Realizare parc fotovoltaic in incint statiei de tratare, S = 15.000 mp; 

 Executie bransamente, 988 buc.; 

UAT Malu Mare 

 Executie bransamente, 1.355 buc.; 

UAT Mischii 

 Extindere retea de distributie, L = 1,3 km; 

 Executie bransamente, 53 buc.; 

UAT Podari 

 Extindere conducta de aductiune sist. Craiova – Podari, L = 3,0 km; 

 Executie statie de pompare pentru transport apa, 2 buc.; 

 Inlocuire conducta alimentare cu apa, L = 100 m; 

 Extindere retea de distributie, L = 22,9 km; 

 Executie bransamente, 1.477 buc.; 

 Extindere capacitate de inmagazinare, V = 1.100 mc; 

UAT Cosoveni 

 Realizare conducta de aductiune Carcea - GA Cosoveni, L = 4,0 km; 

UAT Ghindeni 

 Executie conducta de aductiune Cosoveni - GA Ghindeni, L = 3,8 km; 

UAT Tuglui 

 Executie conducta Livezi - GA Tuglui, L = 5,0 km. 

 

10.4.1.3 Sistemul de alimentare Bailesti 

UAT Bailesti 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta statiei de tratare, S = 3.000 mp; 

 Reabilitare front de captare, 4 foraje; 

 Extindere front de captare pentru alimentare UAT Segarcea, Birca, Goicea, 3 foraje; 

 Inlocuire retea distributie (150 m), inclusiv bransamente (20 buc.); 

 Extindere retea distributie, L = 2,0 km; 

 Relocare bransamente de pe domeniul privat pe domeniul public, 4.130 buc.; 

 Executie conducta de transport apa tratata Bailesti - Urzicuta, L = 16,0 km; 

 Executie SP pentru transport apa Bailesti-Urzicuta, 1 buc.; 

UAT Segarcea 

 Realizare parc fotovoltaic in incnta statiei de tratare, S = 2.000 mp; 

 Executie conducta de transport apa tratata Urzicuta - GA Segarcea, L = 20,5 km; 

 Executie SP pentru transport apa Urzicuta-GA Segarcea, 1 buc.; 

 Inlocuire/redimensionare retea de distributie, L = 5,4 km; 

 Extindere retea de distributie, L = 2,2 km; 

 Relocare bransamente de pe domeniul privat pe domeniul public, 456 buc.; 

UAT Birca 

 Executie conducta de transport apa tratata Urzicuta - GA Birca, L = 8,0 km; 

 Executie SP pentru transport apa Urzicuta-GA Birca, 1 buc.; 

UAT Goicea 

 Executie conducta de transport apa tratata Birca – GA Goicea, L = 6,0 km; 

 Executie SP pentru transport apa Birca-GA Goicea, 1 buc.; 
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10.4.1.4 Sistemul de alimentare Calafat 

UAT Calafat 

 Realizare parc fotovoltaic in incnta statiei de tratare, S = 5.000 mp; 

 Inlocuire conducte criburi, L = 240 m; 

 Inlocuire aductiune ST - pod Calafat Vidin, L = 818 m; 

 Inlocuire conducte distributie, L = 50,3 km; 

 Extindere retea distributie, L = 3,9 km; 

 Executie bransamente, 216 buc.; 

 

10.4.1.5 Sistemul de alimentare Bechet 

UAT Bechet 

 Extindere capacitate captare apa bruta pentru alimentare localitati Gighera, Macesu de Jos, 
Carna, Bistret, Catane, Negoi, Rast, Seaca de Camp, Ghidici; 

 Extindere ST, cu capacitate de 44 l/s; 

 Executie aductiune captare – ST Bechet, L = 4,3 km; 

UAT Gighera, Macesu de Jos, Carna 

 Realizare conducta de aductiune Bechet - Ostrovei - GA Gighera - GA Macesu de Jos - GA 
Carna, L = 35,2 km; 

 Executie SP pentru transport apa ST Bechet - Ostroveni - GA Gighera, 1 buc.; 

 Executie SP pentru transport apa ST Gighera - GA Macesu de Jos, 1 buc.; 

 Executie SP pentru transport apa Macesu de Jos - GA Carna, 1 buc.; 

UAT Sadova 

 Extindere retea distributie, L = 28,3 km; 

 Executie bransamente, 1.350 buc.; 

 Extindere capacitate de inmagazinare, V = 1.200 mc; 

UAT Bistret 

 Realizare conducta de aductiune Carna - GA Bistret, L = 8,4 km; 

 Executie SP pentru transport apa Carna - GA Bistret, 1 buc.; 

UAT Catane, Negoi 

 Realizare conducta de aductiune Bistret – GA Catane – GA Negoi, L = 11,0 km; 

 Executie SP pentru transport apa Bistret - GA Catane, 1 buc.; 

 Executie SP pentru transport apa Catane - GA Negoi, 1 buc.; 

UAT Rast 

 Realizare conducta de aductiune Negoi – GA Rast, L = 8,4 km; 

 Executie SP pentru transport apa Negoi - GA Rastu Nou, 1 buc.; 

UAT Seaca de Camp 

 Realizare conducta de aductiune Rast – GA Seaca de Camp, L = 7,0 km; 

 Executie SP pentru transport apa Rastu Nou - GA Seaca de Camp, 1 buc.; 

 Relocare bransamente de pe domeniul privat pe domeniul public, 328 buc.; 

 Montare camine de aerisire, 30 buc.; 

UAT Ghidici 

 Realizare conducta de aductiune Seaca de Camp – GA Ghidici, L = 4,8 km; 

 Executie SP pentru transport apa Seaca de Camp - GA Ghidici, 1 buc.; 

 

10.4.1.6 Sistemul de alimentare Unirea – Motatei – Galicea Mare 

 Extindere capacitate drenuri Orodel pentru alimentare Unirea, Motatei, Galicea Mare, 4 buc.; 

UAT Galicea Mare 

 Executie conducta de transport apa tratata Motatei – GA Galicea Mare, L = 10,0 km; 
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 Executie SP pentru transport apa Motatei - GA Galicea Mare, 1 buc.; 

 Extindere retea de distributie, L = 8,0 km; 

 Executie bransamente, 466 buc.; 

UAT Unirea 

 Executie conducta de transport apa tratata Orodel – Plenita - GA Unirea, L = 13,0 km; 

UAT Motatei 

 Executie conducta de transport apa tratata Unirea – GA Motatei, L = 8,8 km; 

 Executie SP pentru transport apa Unirea - GA Motatei, 1 buc.; 

 

10.4.1.7 Sistemul de alimentare Gangiova 

 Extindere front de captare, 1 foraj; 

 Extindere capacitate statie de clorinare; 

 Extindere aductiune care satul Comosteni, L = 1,6 km; 

 Excutie statie de pompare, 1 buc.; 

 Extindere retea de distributie, L = 19,4 km; 

 Executie bransamente, 620 buc.; 

 Extindere capacitate inmagazinare, V = 150 mc; 

 

10.4.1.8 Compania de apa Oltenia 

Totodata, la nivelul Operatorului, se propun o serie de investitii pentru atingerea catorva obiective 
generale: 

 Abordarea excelenta în servicii, avand in centru clientul. 
 Îmbunătățirea calității serviciului de alimentare în cele două aspecte fundamentale ale 

cantității de apă cu presiune adecvată de alimentare și a calității sanitare a apei distribuite.  
 Creșterea standardelor de calitate în managementul serviciilor și îmbunătățirea proceselor 

tehnice de operare, în căutarea îmbunătățirii eficienței. 

Propunerea va permite atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Punerea in functiune a unui sistem de integrare a informatiilor companiei care combina 
date din diferite sisteme SCADA (stații de tratare, rețea de distribuție) cu cele ale 
comenzilor de lucrări de întreținere, corporative Sisteme GIS și SAP etc., pentru a oferi 
un tablou de bord cu controlul indicatorilor și gestionarea alarmelor și a calității 
operaționale.  

 Controlul apei neînregistrate, pentru detectarea timpurie a existenței scurgerilor și a 
utilizărilor frauduloase în rețeaua de distribuție, prin colectarea datelor de consum și 
controlul presiunii în alimentare sectoare, efectuarea de balanțe de apă și modele 
hidraulice și compararea cu datele istorice. 

 Îmbunătățirea eficienței energetice, prin controlul punctelor de consum (stații de tratare, 
pompare), predicția cererii, cunoașterea prognozei prețului energiei și propunerea de 
orientări de funcționare care să asigure calitatea serviciului cu o utilizare minimă și un 
cost minim al energiei. 

 Îmbunătățirea experienței utilizatorului final, integrarea informațiilor tehnice, comerciale 
și financiare ale clienților, accelerarea ciclului de citire, facturare și colectare și cresterea 
canalelor de comunicare dintre clienti si companie. 

Pentru a sprijini gestionarea informațiilor digitale legate de domeniile de activitate ale Operatorului, 
este necesara o platformă software care să îndeplinească următoarele cerințe. 

Activitatile acoperite vor fi: 

- Integrare SCADA 
- GIS și modelare hidraulică 
- Gestionarea activelor 
- Detectarea scurgerilor și a fraudelor 



MASTER PLAN JUDEȚEAN - ACTUALIZARE 

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj, în perioada 2014-2020 

30 

Cu toate acestea, platforma software va fi capabilă să integreze alte informații ale companiei într-
un set omogen de informații. Pentru a face acest lucru, se va urma un model de strat în conformitate 
cu următoarea schemă: 

- Surse de date (în afara sistemului) 
- Platforma de date (ingestie, Master Data Management, Data Lake) 
- Procesul de date (Algoritmi) 
- Utilizarea datelor (soluții specifice, tablou de bord) 

Designul arhitecturii va contempla următoarele nevoi: 

- Acesta va fi capabil să proceseze diferitele surse de date independent de furnizori și 
tehnologii. 

- Soluțiile vor putea activa și dezactiva adaptarea la nevoile clientului în fiecare moment. 
- Soluția va fi capabilă să se poată conecta cu alte platforme sau soluții (North/South Bound 

Interface). 

Integrarea ușoară și simplă a elementelor noi de gestionat se va face fără a modifica capacitățile 
funcționale critice și serviciul soluției. De asemenea, trebuie garantata o performanța stabila pe 
măsură ce crește baza de date procesată și arhivată. 

Pornind de la cele rezentate mai sus, se propun urmatoarele investitii: 

 Masini/utilaje pentru interventii; 

 Echipamente soft si hard; 

 Instrumentatie (debitmetre, loggeri, regulatoare de presiune etc.) pentru intreaga arie de 
operare 

 

10.4.2 Infrastructura de canalizare 

10.4.2.1 Cluster Craiova 

Aglomerarea Craiova 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 30.000 mp; 

 Lucrari de acoperire a depozitului de namol deshidratat din incinta SEAU Facai, S = 15.000 
mp; 

 Inlocuire retea de canalizare L = 90,1 km; 

Aglomerarea Breasta 

 Demolare SEAU existenta; 

 Executie SPAU pentru transport apa uzata catre SEAU Facai, 1 buc.; 

 Executie conducta de refulare pentru transport apa uzata catre SEAU Facai, L = 3,1 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 2,8 km; 

Localitatea Bucovat 

 Executie SPAU in cadrul SEAU Bucovat pentru trasnfer apa in colectorul Mofleni-Facai, 1 
buc.; 

 Executie conducta de refulare pentru transport apa uzata SEAU Bucovat – colector Mofleni-
Facai, L = 1,5 km; 

Aglomerarea Ghercesti-Mischii-Pielesti 

 Executie SPAU la SEAU Pielesti pentru transport apa uzata la Craiova, 1 buc.; 

 Realizare conducta de refulare SEAU Pielesti - canalizare Garlesti, L = 3,2 km; 

Aglomerarea Podari 

 Demolare SEAU existenta; 

 Executie SPAU pentru transport apa uzata catre SEAU Facai, 1 buc.; 

 Realizare conducta de refulare pentru transport apa uzata catre SEAU Facai, L = 3,1 km; 

 Executie SPAU retea, 10 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 5,7 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 22,7 km; 

 Realizare racorduri, 2.384 buc.; 
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Aglomerarea Cosoveni 

 Realizare conducta de legatura Cosoveni-SEAU Facai, L = 10.000 m; 

 Executie SPAU retea, 8 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 3,5 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 21,4 km; 

 Realizare racorduri, 1.280 buc.; 

Aglomerarea Leu 

 Executie conducta de legatura Leu-Cosoveni, L = 2,6 km; 

 Executie SPAU in retea, 10 buc.; 

 Executie SPAU pentru transport apa uzata catre Cosoveni, 1 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 9,83 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 34,4 km; 

 Realizare racorduri, 1.248 buc.; 

 

10.4.2.2 Cluster Bailesti 

Aglomerare Bailesti 

 Reabilitare SPAU, 3 buc.; 

 Extindere retea canalizare, L = 2,3 km; 

Aglomerare Rast 

 Executie depozit de namol pentru stocare 6 luni; 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 6.000 mp; 

Aglomerarea Piscu Vechi-Ghidici 

A. UAT Ghidici 

 Executie racorduri, 952 buc.; 
B. UAT Piscu Vechi 

 Executie SPAU, 6 buc.; 
 Realizare conducte de refulare, L = 2,3 km; 
 Realizare retea canalizare, L = 13,3 km; 
 Executie racorduri, 922 buc.; 

Aglomerarea Motatei 

 Executie colector Motatei-Bailesti, L = 20,0 km; 

 Executie colector Motatei, L = 3,1 km; 

 Executie SPAU pentru transfer apa uzata Motatei-Bailesti, 2 buc.; 

 Realizare conducte de refulare Motatei-Bailesti, L =2,5 km; 

Aglomerarea Galicea Mare 

 Executie SPAU in retea, 7 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 7,9 km; 

 Realizare colector pentru transport apa uzata Galicea Mare – Motatei, L = 2,7 km; 

 Executie retea canalizare, L = 29 km; 

 Realizare racorduri, 1.687 buc.; 

Aglomerarea Unirea 

 Executie SPAU retea, inclusiv transfer apa uzata catre Motatei, 7 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 0,8 km; 

 Executie colector Unirea-Dobridor-Motatei, L = 6,7 km; 

 Executie retea canalizare, L = 35,4 km; 

 Realizare racorduri, 1.507 buc.; 
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Aglomerarea Caraula 

 Executie colector Caraula-Unirea, L = 5,3 km; 

Aglomerarea Plenita 

 Inlocuire grupuri de pompare, 1 buc.; 

 

10.4.2.3 Cluster Calafat 

Aglomerarea Calafat 

 Realizare halda de namol in incinta SEAU; 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 3.000 mp; 

 Extindere retea canalizare, L = 9,8 km; 

 Executie racorduri, 667 buc.; 

Aglomerarea Ciupercenii Noi 

 Executie racorduri, 1.219 buc.; 

10.4.2.4 Cluster Bechet 

Aglomerarea Bechet 

 Executie depozit de namol pentru stocare 6 luni; 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 5.700 mp; 

Aglomerarea Gangiova 

 Executie SPAU in retea, 12 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 4,6 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 19,4 km; 

 Realizare racorduri, 620 buc.; 

 Executie SPAU pentru transport apa uzata Comosteni-Bechet, 6 buc.; 

 Realizare conducte de refulare Comosteni-Bechet, L = 7,8 km; 

 Executie colector Comosteni-Ostroveni-Bechet, L = 10,5 km; 

Aglomerarea Gangiova 

 Realizare SEAU, capacitate 5.038 PE; 

 Executie SPAU in retea, 12 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 4,6 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 19,4 km; 

 Realizare racorduri, 620 buc.; 

Aglomerarea Valea Stanciului 

 Executie SPAU retea, 17 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 4,5 km; 

 Executie colector Valea Stanciului-Gangiova, L = 1,7 km; 

 Executie retea canalizare, L = 56,0km; 

 Realizare racorduri, 2.229 buc.; 

Aglomerarea Valea Stanciului 

 Executie SPAU retea, 17 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 4,5 km; 

 Executie colector Valea Stanciului-Gangiova, L = 1,7 km; 

 Executie retea canalizare, L = 56,0km; 

 Realizare racorduri, 2.229 buc.; 
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10.4.2.5 Aglomerarea Filiasi 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 4.200 mp; 

 Realizare SPAU in zona de blocuri, 1 buc.; 

 Extindere/inlocuire retea canalizare, L = 0,3 km; 

 Inlocuire racorduri, 10 buc.; 

10.4.2.6 Cluster Cerat 

Aglomerarea Segarcea 

 Extindere retea canalizare, L = 2,2 km; 

Aglomerarea Cerat 

 Realizare parc fotovoltaic in incinta SEAU, S = 3.400 mp; 

 Exetindere SEAU Cerat cu 3.000 PE; 

Aglomerarea Lipovu 

 Executie SPAU in retea, 6 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 2,5 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 21,0 km; 

 Realizare racorduri, 1.215 buc.; 

 Executie colector Lipovu-Cerat, L = 4,1 km; 

 

10.4.2.7 Aglomerarea Birca 

UAT Birca 

 Demolare SEAU existenta; 

 Executie SPAU pentru transport apa uzata catre SEAU Goicea, 1 buc.; 

 Executie conducta de refulare pentru transport apa uzata catre SEAU Goicea, L = 3.0 km; 

UAT Goicea 

 Extindere SEAU existenta cu 3.700 PE pentru preluare Birca; 

10.4.2.8 Aglomerarea Bistret 

 Extindere SEAU existenta cu 1.200 PE pentru preluare Bistretu Nou; 

 Executie SPAU Bistretu Nou pentru transport apa la SEAU, 1 buc.; 

 Realizare conducta de refulare Bistretu Nou- Bistret, L = 700 m; 

10.4.2.9 Aglomerarea Daneti 

 Realizare SEAU, capacitate 4.033 PE; 

 Executie SPAU in retea, 9 buc.; 

 Executie conducte de refulare, L = 1,4 km; 

 Extindere retea canalizare, L = 22,8 km; 

 Realizare racorduri, 684 buc.; 

10.4.2.10 Aglomerarea Desa 

 Extindere retea canalizare, L = 8,0 km; 

 Realizare racorduri, 562 buc.; 

10.4.2.11 Compania de apa Oltenia 

 Masini/utilaje pentru interventii. 
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11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

POIM (ETAPA A III-A) 

11.1 INTRODUCERE 

Planul de acțiune prezentat în aceasta sectiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor 
regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca de exemplu: Apele 
Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

- Studii de fezabilitate  

- Evaluarea impactului asupra mediului  

- Analiza financiară și de cost-beneficiu  

- Aplicații pentru Fondul de Coeziune  

- Analiza/revizuire  

- Finanțare  

- Realizarea Dosarelor de Licitație  

- Regionalizarea serviciului  

- Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (OR).  

Planul de acțiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat 
provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca investiții prioritare în 
perioada 2021-2027 pe baza Fondurilor de Coeziune. 

 

11.2 PLAN DE ACTIUNE 

Studii de fezabilitate 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Va sprijini Consultantul pentru 
ca acesta să obțină informații 
de la agențiile guvernamentale 
locale;  

Va asigura faptul că OR și 
Consultantul au accesul 
asigurat la unitățile 
industriale, institutii și alte 
organisme publice;  

Va asigura finanțare pentru 
studii care nu sunt acoperite 
de către Consultant dar care 
au fost incluse în programul de 
investiții prioritare 

Va asigura datele financiare și 
operaționale solicitate de 
Consultant;  

Îl va asista pe Consultant în 
evaluarea situației existente la 
unitățile industriale, stadiul, 
facilități de pre-epurare a 
efluentului, calitatea 
efluentului și înregistrări 
curente privind mediul 

Va realiza studii în conformitate 
cu Termenii săi de referință;  

Va realiza campanii aferente de 
măsurare;  

Va pregăti documentația în 
cooperare cu Operatorul 
Regional;  

Va pregăti o strategie privind 
nămolul în conformitate cu 
Termenii de Referință; 

Va pregăti raportul privind 
apele uzate industriale în 
conformitate cu Termenii de 
Referință. 

Evaluarea impactului asupra mediului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 
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Analizează și se pune de acord 
cu cerințele Consultantului 
privind evaluarea impactului 
asupra mediului pentru toate 
proiectele care vor fi incluse în 
aplicație;  

Asigură sprijin media și politic 
pentru procesul de consultare 
a publicului;  

Pune la dispozitie săli de 
ședință și facilități de presă 
adecvate privind procesul de 
consultare a publicului;  

Asigura faptul că Anexele 
cerute de Aplicația de 
finanțare pentru Fondurile de 
Coeziune au fost semnate și 
andosate de autoritatile 
abilitate și trebuie să includă și 
habitaturile Natura 2000. 

Furnizează suport de 
management și sprijin pentru 
procesul de consultare a 
publicului;  

Asista prin intermediul ofițerilor 
de mediu Consultantul în 
realizarea documentației;  

Promovează activ proiectul în 
media locală 

Discută cerințele privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului cu autoritățile locale 
abilitate;  

Pregătește raportul de analiza/ 
triere pentru proiectele 
individuale din cadrul 
programului de investiții 
prioritare;  

Pregătește documentația în 
conformitate cu legislația în 
vigoare;  

Pregatește măsurile privind 
consultarea publicului;  

Pregateste rezumatul Evaluării 
impactului asupra mediului 
pentru a fi inclus în Aplicația 
de finanțare din Fondurile de 
Coeziune.  

Analiza financiara și cost-beneficiu 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Furnizează informații contabile 
și previziuni economice 
solicitate de Consultant;  

Furnizează detalii privind 
demersurile necesare privind 
împrumuturile curente sau 
propuse;  

Discută atât cu Consultantul 
cât și cu Operatorul Regional 
contribuțiile financiare ale 
Operatorului Regional sau din 
partea autorităților locale sau 
județene; 

În legatură cu infrastructura 
existentă, furnizează 
informații contabile și 
informații privind costurile de 
operare, la solicitarea 
Consultantului;  

Furnizează informații despre 
situația curentă și 
previzionată a facturarii și 
veniturilor sale, atât pentru 
apă potabilă, cât și pentru apă 
uzată;  

Analizează cu reprezentanții 
autorităților locale și județene 
schema de tarif propusă 

Elaborează modele financiare 
pentru proiectele individuale și 
modele rezumative pentru 
aplicație;  

Pregatește rapoartele necesare 
pentru aplicație;  

Dezvoltă aranjamentele 
financiare pentru proiect;  

Analizează proiectiile privind 
suportabilitatea în cadrul 
comunităților 

 Aplicația pentru Fondul de Coeziune 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Aproba și semnează aplicația Analizează aplicația dacă i se 
cere acest lucru de către 
Consultant 

Elaborează aplicația în 
conformitate cu prevederile 
Termenilor de Referinta și 
cerințele UE;  

Asigură faptul că documentatia 
asociată a fost aprobată și 
andosată, în special aceea care 
se referă la consultarea 
publicului și avizarea evaluării 
impactului asupra mediului 
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Analiza / revizuire 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Mobilizează sprijinul politic și 
public pentru toate proiectele 
propuse;  

Asigură faptul că autoritățile 
locale sunt informate în 
totalitate în legatură cu 
proiectele, cerințele și 
necesitățile acestora;  

Discută demersurile generale 
privind analiza cu personalul 
Ministerului. 

Este responsabilă pentru 
managementul total al 
misiunilor de analiza/ 
revizuire;  

Managementul și cei care 
operează pe plan local vor fi 
informați astfel încât să 
înțeleagă rațiunile proiectului. 

Organizează revizuirea/analiza 
cu Operatorul Regional și 
autoritățile locale;  

Asistă Operatorul Regional (OR) 
în pregatirea oricăror prezentări 
sau materiale de prezentare. 

Finanțare 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Discută cu reprezentanții 
autorităților locale, municipale 
și centrale despre sursa și 
suma cofinanțării;  

Analizează stadiul/ abordarea 
privind finanțarea cu 
Ministerul Finanțelor;  

Finalizează abordarea privind 
finanțarea înainte de 
depunerea aplicației pentru 
Fondurile de Coeziune. 

Analizează tariful și 
posibilitatile împrumut sau 
alte forme de finanțare;  

Echipa de management a ROC 
va analiza posibilele 
aranjamente privind 
împrumutul și va semna 
Contractele. 

Dezvoltă demersurile privind 
finanțarea pentru proiect în 
urma discuțiilor cu Operatorul 
Regional și departamentele 
financiare ale autorității locale;  

Finanțarea trebuie să fie 
disponibilă înainte de 
depunerea aplicației de 
finanțare din Fondurile de 
Coeziune la Bruxelles. 

Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referinta pentru Asistența Tehnică 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Angajează consultanți să 
pregatească dosare de licitație 
care nu sunt incluse în 
Termenii de Referință ai 
Consultanților 

Analizează documentele de 
licitație și Termenii de 
Referință pentru Asistența 
tehnică la cererea 
Consultantului;  

Licitație și atribuire contracte 
de servicii și lucrări în 
conformitate cu legislația 
locală 

Elaborează dosare de licitație în 
conformitate cu legislația 
romanească;  

Dosare de licitație în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  

Elaboreaza Termenii de 
Referință pentru Asistența 
Tehnică și pentru Supervizarea 
Lucrărilor în conformitate cu 
Termenii de Referință;  

Asista Operatorul Regional în 
timpul licitației și evaluării 

Regionalizarea serviciului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 
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Promovează în mod activ în 
cadrul primăriilor locale 
necesitatea constituirii ADI 
(Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară);  

Analizează propunerile curente 
privind statutul, modifică, 
revizuiește și finalizează dacă 
este necesar;  

Asigura faptul că statutul ADI 
este aprobat până la termenul 
limită convenit. 

Analizează aranjamentele de 
concesiune propuse, le 
modifică și le depune spre 
analiză la autoritățile locale;  

Semnează acordul atunci cand 
este acceptat. 

Analizeaza legislația existentă și 
propunerile de regionalizare a 
serviciului și oferă consultanță 
persoanelor responsabile. 

Angajamente instituționale pentru PIU 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Asigură buget suplimentar 
pentru Operatorul Regional 
pentru a sprijini posibila 
extindere a Unității de 
Implementare a Proiectului 

Raport de analiza și 
considerarea efectului 
semnării contractului de 
concesiune între ADI și 
Operatorul Regional;  

Analiza stadiului și capacității 
UIP;  

Recrutează personal daca este 
necesar pentru a sprijini 
programul de investiții;  

Trebuie să ia în considerare 
conceptul departamentelor 
separate de operare și 
investiții 

Pregătește raportul instituțional 
privind organizarea 
Operatorului regional, îl 
înaintează spre revizuire/ 
analiză 

 

  

 




