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I. Date generale si localizarea proiectului 

I.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

REABILITARE CONDUCTA ADUCTIUNE REBRISOARA-NASAUD SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE APA ORAS NASAUD 

I.2. Indicativul proiectului 

ES454/2/2016 

I.3. Localizarea proiectului 

Judeţul Bistrița Năsăud, localitățile localitățile Năsăud și Rebrișoara 

Bazinul hidrografic Somes, cod cadastral: II.1.000.00.00.00.0 (râul Someșul Mare) 

Oraşul Năsăud este al treilea oraș ca mărime din județul Bistriţa-Năsăud, fiind localizat în 

zona partea de nord-vest a județului, la o distanță de aproximativ 23 de km de municipiul 

reședință de județ Bistrița și 27 km de orașul Sîngeorz-Băi. Spre est se mărgineşte cu 

Rebrişoara, spre vest cu comunele Salva și Nimigea, spre sud cu comuna Dumitra, iar spre 

nord cu comuna Coșbuc. 

În componența orașului se regăsesc și două cartiere și anume Liviu Rebreanu și Lușca, 

situate de-a lungul DN 17C. 

Accesul în localitate se face pe drumul DN17D care leagă orașul Năsăud de Beclean și 

Sîngeorz-Băi. 

Comuna Rebrisoara este situată în partea de nord a judetului Bistrita–Nasaud, la o distanță 

de de 25 km de municipiul reședință de județ Bistrița. 

În administrarea comunei intră localitățile Rebrișoara (reședință de comună), Gersa I, 

Gersa II și Poderei. 

Comuna se învecinează cu localitătile Nepos, Rebra, Parva si Sangeorz-Bai în est, Moisei și 

Borșa (Maramureș ) în nord, Telciu, Coșbuc și Năsaud în vest, Cepari și Dumitra în sud. 

Accesul în comună se face dinspre Năsăud pe drumul DN17D. 

I.4. Titularul și beneficiarul investiţiei 

SC AQUABIS SA BISTRIȚA NĂSĂUD 

str. Parcului, nr.1 

420035 Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 

Fax. 0263/216.608 

Reprezentant: ing. Adrian Baciu – Sef Birou UIP 
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I.5. Proiectant 

S.C. ESCALIA S.A. 

Str. Progresului nr. 58 

430291, Baia Mare 

Tel: 0362-404968; Fax: 0362-404969 

Cod CAEN: 7.112 

Reprezentant: ing. Cătălin Samoilă – Coordonator proiectare 

I.6. Sursa de finanțare 

Co-finantare Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de Stat, Bugetele Locale si 

Autoritatea Antreprenora, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). 

 

 

II. Scopul investiţiei şi elemente de coordonare 

II.1 Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei, în funcţie de care se 

dimensionează lucrările care fac obiectul avizului 

Obiectele proiectului: 

Obiect 1- Reabilitare conductă de aducţiune Rebrişoara- Năsăud 

Obiect 2- Construcţie staţie de pompare apă potabilă alimentare rezervoare Năsăud 

Obiect 3- Conductă de refulare staţie de pompare apă potabilă Năsăud 

Obiect 4- Reabilitare rezervoare de înmagazinare existente Năsăud 

Obiect 5- Reabilitare reţele de distribuţie în oraş Năsăud 

Dimensionarea și verificarea sistemului de alimentare cu apă s-au făcut conform 

Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare a localităților (NP133/2013). 

 

II.2 Descrierea proiectului 

Obiect 1- Reabilitare conducta de aductiune Rebrişoara- Nasaud 

Conducta de aducțiune de la staţia de tratare Rebra până la staţia de pompare apă potabilă, 

din apropierea stadionului „Progresul”, se va realiza din PEID PE100 PN10 De 200 mm și 

De355 mm și din PEID RC De355 mm și va fi echipată cu cămine de vane: 

 302 m conducte PEID RC De355 mm; 

 4.815 m conducte PEID PE100 PN10 De355mm; 
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 550 m conducte PEID PE100 PN10 De200mm; 

 20 camine de vane de sectorizare si inchidere:, din care L x B x H = 1,5 x 1,5 x 2,0 

m (17 buc.), 2,0 x 2,0 x 2,0 m (1 buc.) și 2,5 x 2,5 x 2,0 (2 buc). 

Conducta de aducțiune se va poza paralel cu drumul județean DJ172 B, până la intrarea în 

Rebrişoara, de unde va urmări traseul drumului naţional DN 17D până la intersecţia cu 

strada Vasile Naşcu de unde va trece pe lângă Judecătoria şi Parchetul Năsăud până la 

amplasamentul stabilit pentru staţia de pompare. Traseul conductei urmărește trama 

stradală, fiind paralel cu aceasta. Pozarea conductei se va face de preferință în spaţiul 

verde, în acostamente şi trotuare. 

Pe traseul retelei de canalizare gravitationale se vor realiza: 4 subtraversari de drum 

national DN 17 C si DN 17D si o subtraversare de cale ferata prin foraj orizontal dirijat. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare 2 subtraversari de parauri care se vor 

realiza prin sapatura deschisa si 3 supratraversari de parauri. 

Supratraversarea raului Gersa se va realiza pe grinda independenta cu lungimea de 27 m. 

Pe portiunea traversarii se va utiliza conducta preizolata din PEID sau PP De160 mm, in 

tubulatura rigida circulara din tabla de aluminiu cu grosimea 0,6 mm. In punctul cu cota 

cea mai ridicata se va amplasa un ventil de aerisire. 

 

Obiect 2- Constructie statie de pompare apa potabila alimentare rezervoare Nasaud 

Stația de pompare pentru alimentarea rezervoarelor din Năsăud va fi realizată pe un 

amplasament nou în imediata apropiere a stadionului „Progresul”. 

Stația de pompare va cuprinde: 

 Grup pompare apă potabilă: nr. pompe: 3A+1R; capacitate staţie: 167,00 m3/h; 

înălţime de pompare: 90,70 m H2O; funcţionarea staţiei este automată pe baza 

senzorilor de nivel din rezervoarele de înmagazinare; 

 Vas tampon cu capacitatea de 25 m3; 

 Debitmetru electromagnetic DB125; 

 Cabină modulară din panouri tip „sandwich” (plăci duble de poliester armat cu fibră 

de sticlă, iar la interior este injectată spumă poliuretanică) echipată cu instalaţie 

electrică interioară de iluminat şi prize. 

Stația de pompare va fi montată într-o cabină modulară, iar amplasamentul va fi 

împrejmuit. 

 

Obiect 3- Conducta de refulare statie de pompare apa potabila Nasaud 

Conducta de refulare de la statia de pompare pana la rezervoarele de inmagazinare 

existente, se va realiza din polietilena de înalta densitate (PEID) PE 100 PN10 si PN 16 De 

200 mm, cu lungimea de 595 m: 
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 16 m conducte PEID PE100 PN16 De200mm; 

 579 m onducte PEID PE100 PN10 De200mm. 

Lungimea conductei de refulare de la statia de pompare la rezervoare este de 1.487 m. 

Din acestia, 882 m au fost executati prin proiectul anterior, ramanand de executat 595 m. 

Conductele se vor poza pe terenuri apartinatoare domeniului public, pe cat posibil în 

acostamentul drumului, spatii verzi sau trotuare. 

Conducta de refulare a fost prevazuta cu toate accesoriile necesare unei bune functionari, 

şi anume: camine de vane de sectorizare şi închidere (2 bucati 1,5 x 1,5 x 2,0 mm şi un 

camin 2,0 x 2,0 x 2,0m). 

 

Obiectul 4 Reabilitare rezervoare de înmagazinare existente Nasaud 

În gospodăria de apă Năsăud vor fi executate următoarele lucrări: 

 Reabilitare rezervoare existente de înmagazinare a apei: 1x1000 m3 și 2x300 m3 

 Montarea unei stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu 

 Automatizarea funcționării sistemului. 

Rezervoarele 2x300 m3 au forma circulara in plan si sunt unite cu o camera de vane care 

contine instalatiile hidraulice. Sunt construite partial ingropate. 

Rezervoarele au diamentrul D=10 m si inaltimea H=4,95 m. Camera de vane este 

îngropata, rectangulara cu dimensiunile 3,00m x 2,40m. 

Rezervorul de 1000 m3 are forma circulara in plan si dimensiunile D=18 m si inaltimea 

H=5,2 m. Camera vanelor este îngropata, rectangulara cu dimensiunile 4,5m x 4,0m. 

S-au propus lucrări de reabilitare structurala, hidroizolație, termoizolație și înlocuirea 

confecțiilor metalice. Instalatiile hidromecanice vor fi inlocuite in totalitate. 

Apa preluata din conducta de aductiune existenta, este apa potabila. Datorita distantelor 

mari de transport se propune totusi o dezinfectie preventiva (profilactica) care are ca scop 

distrugerea eventualilor germeni patogeni sau conditionat patogeni. 

Pentru dezinfectia preventiva se propune o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu 

care va asigura cantitatea de clor rezidual la capetele retelei de distributie de 0,1mg/l. 

Instalatia de clorinare va fi amplasata in incinta gospodariei de apa, in interiorul unui 

container modular. 

Masurarea debitelor de apa distribuite se va face cu un debitmetru electromagnetic Dn150 

mm, montat pe conducta de distributie, in interiorul cabinei modulare, inainte de instalatia 

de dezinfectie. 
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Obiectul 5 Reabilitare retele de distributie în oraş Nasaud 

Lista cuprinzând tronsoanele de retea ce trebuie reabilitate si extinderile retelei existente 

a fost elaborată de operatorul regional de apă-canal, SC Aquabis SA. 

Reteaua de distributie a apei proiectată va avea o lungime de 4.771 m si va fi realizata din 

conducte de polietilena de inalta densitate (PEID) PE100 PN10, cu diametre cuprinse între 

De75 mm si De200 mm: 

 1.223 m conducte PEID PE100 PN10 De200mm; 

 1.691 m conducte PEID PE100 PN10 De160mm; 

 1.741 m conducte PEID PE100 PN10 De110mm; 

 21 m conducte PEID PE100 PN10 De90mm; 

 95 m conducte PEID PE100 PN10 De75 mm; 

Conductele de distributie au fost dimensionate la debitul orar maxim de apa, in functie de 

numarul de consumatori pe strazi si asigura presiunile de lucru la consumatori. 

Pozarea conductelor de distributie se va face subteran, pe terenuri apartinand domeniului 

public, paralel cu trama stradala, pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare 

si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in carosabil. Montajul conductelor de 

polietilena se va face prin sudura cap la cap. 

Rețelele de distribuție vor fi echipate cu: 

 Camine de vane de sectorizare si inchidere: 39 bucati  

Caminele de vane au fost prevazute pentru reducerea la minimum a sectoarelor afectate 

de o eventuala avarie. Sunt constructii din beton armat de forma paralelipipedica cu 

dimensiuni: L x B x H = 1,5 x 1,5 x 2,0 m (31 buc.), 2,0 x 2,0 x 2,0 m (7 buc.) și 2,5 x 

2,5 x 2,0 (1 buc). Caminele vor fi echipate cu vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat 

corespunzatoare unor presiuni maxime de 10/16 atm. 

 Hidranti de incendiu: 70 bucati 

Reteaua de distributie a fost echipata cu hidranti de incendiu supraterani Dn80 mm. 

Hidrantii se monteaza pe conducte de distributie cu diametrul minim De110 mm. 

 Bransamente individuale: 325 bucati 

Odata cu realizarea retelei de distributie se vor realiza si bransamente pentru toti 

consumatorii amplasati pe traseul conductelor proiectate. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: conexiune cu teu de bransare; conducta 

pentru bransamentul de serviciu; camin de apometru; contor apa rece; imbinari si fitinguri. 

Conductele de bransament se vor realiza din tubulatura PEID PE100 PN6 De25 mm pentru 

gospodarii individuale (170 buc) si din tubulatura PEID PE100 PN6 De63 mm pentru 

institutii publice si agenti economici (155 buc). 
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Caminele pentru apometru vor fi de doua tipuri: 

 camine de apometru din PVC cu montaj suprateran, complet echipat cu 

instalatie hidraulica si contor DN20; 

 camin de apometru din PE, D1000, cu montaj subteran, complet echipat cu 

instalatie hidraulica si contor DN50. 

Pe traseul conductelor de distributie sunt necesare traversari de drum national si cursuri 

de apa. 

Subtraversari de drum national: 3 bucati 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. Pe portiunea subtraversarii 

conducta de transport din PEID va fi introdusa intr-un tub de protectie din teava de otel 

fara sudura, laminat la cald, cu diametru Φ ≥100 mm decat conducta de transport, etansat 

la capete. 

Subtraversarile de strazi si drumuri comunale se vor executa in sapatura deschisa. 

Supratraversare curs de apa 

Pe traseul conductei de distributie se va realiza o supratraverare de parau pe structura 

independenta. Pe portiunea traversarii se va utiliza conducta preizolata din PEID sau PP, 

în tubulatura rigida circulara din tabla de aluminiu cu grosimea 0,6 mm. 

În punctul cu cota cea mai ridicata se va amplasa un ventil de aerisire. 

 

II.3 Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi 

comunităţii din zonă 

Situația actuală 

Sistemul actual de alimentare cu apă Năsăud deserveşte următoarele localităţi: 

 Comuna Rebrişoara; 

 Oraşul Năsăud; 

 O parte a localităţii Salva şi 

 O aducţiune de apă potabilă pentru Feldru şi Nepos. 

Prima localitate alimentată cu apă din sistemul Năsăud este Rebrişoara, alimentarea 

continuându-se până la Salva. Sistemul deține rezervoare de înmagazinare a apei cu 

capacități 1x1000 m3 și 2x300 m3. De la stația de tratare din Rebra porneşte un sistem de 

transport a apei către localităţile Feldru şi Nepos, localităţi ce deţin staţii de pompare şi 

rezervoare locale. 

Alimentarea cu apă a oraşului Năsăud s-a executat în etape: etapa I în 1975 şi etapa II în 

1983, această ultimă etapă fiind legată în special de rezolvarea problemei funcţionării 

unităţilor industriale din sudul oraşului. Sistemul asigură cca. 50.000÷55.000 m3/lună apă, 

adică în medie 1.833 m3/zi, adică un debit specific de 216 l/om,zi, valoare brută care 
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include și pierderile de apă. Dacă se apreciază că pierderea de apă este 40%, consumul 

mediu specific este 130 l/om zi. 

La sistemul Năsăud în lipsa oricăror aparate de măsură la sursă, respectiv la ieșirea din 

stația de tratare a apei, se pot face doar estimări şi negocieri între părţi privind consumul 

pauşal, cu toate că apa livrată la consumatori este contorizată într-o mare proporţie, 

aproape 95%. În acest fel datele de intrare în sistem pot fi mult diferite. 

Fundamentarea proiectării 

Lucrările propuse au făcut parte dintr-un alt proiect gestionat de SC Aquabis SA, început 

în anul 2013, dar reziliat în 2015. Lucrările finalizate de contractorul lucrărilor nu au fost 

cuprinse în prezentul proiect. 

Prin implementarea Proiectului, se urmărește îndeplinirea următoarelor Obiective specifice: 

 Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată 

consumului uman;  

 Imbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate 

cu Directiva 98/83/CEE; 

 Asigurarea serviciului de alimentare cu apa potabila la o presiune și debit adecvate 

si fără întreruperi în furnizare; 

 Asigurarea calitatii și disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa conform 

principiilor bazate pe maximizarea eficientei costurilor, a calitatii in furnizare si a 

suportabilitatii populatiei; 

 Reducerea pierderilor de apa prin reabilitarea rețelelor de transport apă; 

 Posibilitatea extinderii viitoare a sistemului; 

 Siguranță în exploatare; 

 Reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei și protecția factorilor de mediu. 

Impactul investiţie asupra mediului şi comunităţii din zonă 

Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, dar 

şi asupra mediului economic zonal. Un potenţial impact negativ se poate manifesta în 

perioada de execuţie. Acesta va fi de scură durată şi va crea un anumit disconfort în zonă. 

Prognozarea impactului – măsuri de diminuare 

Riscuri Metode de diminuare a impactului 

Poluare apă şi sol prin scurgeri 

accidentale de produse petroliere 

- mijloace de transport şi utilaje performante 

- asigurarea reviziei tehnice periodice 

- siguranţă în manipularea combustibilului 

- alimentarea cu combustibil într-un singur punct al 

şantierului 

- stocarea –la terminarea programului de lucru- a 

utilajelor şi mijloacelor de transport pe o 

platformă amenajată 

Poluare apă şi sol prin antrenarea de 

către apele pluviale a materialelor de 

- depozitarea şi manipularea corectă a 

materialelor de construcţii pe şantier 
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Riscuri Metode de diminuare a impactului 

construcţii şi deşeurilor depozitate 

necorespunzător 

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe 

şantier 

Poluare apă şi sol cu ape fecaloid-

menajere 

- utilizare toalete ecologice pe şantier 

Poluare fonică - utilizare mijloace de transport şi utilaje 

performante cu nivel scăzut de zgomot 

- respectarea programului de lucru diurn 

Poluare atmosferică cu praf şi noxe 

specifice arderii carburanţilor în 

motoare Diesel 

- mijloace de transport şi utilaje performante 

- asigurarea reviziei tehnice periodice 

- umectarea suprafeţelor de lucru, în special în 

perioadele cu vânt 

- prevederea de ecrane protectoare 

- evitarea încărcării/descărcării când vântul 

depăşeşte 3m/s. 

Prin măsurile prevăzute în proiect, se estimează că impactul investiţiei asupra 

componentelor de mediu, în perioada de execuţie, este neglijabil. 

La finalizarea lucrărilor, terenul afectat temporar de execuția lucrărilor va fi refăcut la 

starea inițială. 

Lucrările de reabilitare se vor executa în incinta și gospodăriei de apă existente. Stația de 

pompare apă potabilă Nasaud se va construi pe un amplasament nou. 

 


