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I. Date generale si localizarea proiectului 

I.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA SALVA SI EXTINDERE SI REABILITARE 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA TELCIU 

I.2. Indicativul proiectului 

ES454/3/2016 

I.3. Localizarea proiectului 

Judeţul Bistrița Năsăud, localitățile Salva și Telciu 

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

Comuna Salva este situata in partea de nord-vest a judetului Bistrita-Nasaud, in imediata 

apropiere a orasului Nasaud, pe cursul inferior al Vaii Salauta. 

Se invecineaza la est cu orasul Nasaud, la sud cu comuna Nimigea, in partea de nord-est 

cu comuna Cosbuc, iar in nord-vest cu comuna Zagra. 

Comuna Salva este asezata la o distanta de 28 de km de municipiul Bistrita si 4 km de 

orasul Nasaud. Se gaseste la intersectia a doua drumuri, respectiv DN 17C Nasaud-Romuli 

care face legatura cu judetul Maramures si DN 17D Nasaud-Beclean, drum care leaga 

orasul Dej de localitatea Salva. Comuna este un important nod de cale ferata, care asigura 

legatura cu localitatile Viseu, Vatra Dornei si Dej. 

Comuna Telciu este situata in partea de nord a judetului Bistrita-Nasaud, pe cursul mijlociu 

al Vaii Salauta, la varsarea raului Telcisor in Salauta, la S-E de masivul vulcanic al Tiblesului 

si la S-V de muntii Rodnei. 

Comuna Telciu este formata din satele: Telciu, Fiad, Telcisor si Bichigiu. 

Se invecineaza la nord cu Romuli, in partea de nord-est cu localitatea Dragomiresti (judetul 

Maramures), la est cu comunele Rebra si Rebrisoara, la sud cu Cosbuc, iar la vest cu Runcu 

Salvei (Salva), Suplai si Zagra. 

Comuna este amplasata la cca.45 km de municipiul Bistrita. Accesul in comuna se face pe 

drumul national DN17C (Salva – Moisei, Maramures). 

I.4. Coordonatorul hidroedilitar zonal 

ADMINISTRATIA  NATIONALA  "Apele  Romane" 

Administratia Bazinala de Apa Someş-Tisa 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud 

Str. Avram Iancu nr.9, 420029 Bistrița 

tel: 0263-232255, fax: 0262-232255 
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I.5. 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 

I.6. 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.7. 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 

Salva 

 Populație: 2738 locuitori; 

 Rețea de canalizare în sistem separativ; 

 Caracteristici apă uzată conform NTPA002; 

 S-a considerat distribuția uniformă a debitelor de apă uzată pe toată lungimea 

rețelei de canalizare; 

 Debit specific alimentare cu apă: 100 l/om.zi; 

 Debit dimensionare rețea canalizare: Qc = Qu.o.max = 47,09 m3/h; 

 Stații de pompare apă uzată cu separare de solide: 3 buc; 

Telciu 

 Populație: 5798 locuitori; 
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 Reabilitare front captare; 

 Debit de dimensionare stație de tratare: Qc = 48,88 m3/h; 

 Caracteristici apă brută conform NTPA013; 

 Parametrii apei tratate conform Legii nr.458/2002 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Reabilitare rezervoare de înmagazinare: 2 x 300 m3; 

 Rețea de distribuție apă potabilă; 

 S-a considerat distribuția uniformă a debitelor de apă potabilă pe toată lungimea 

rețelei de distribuție; 

 Debit specific alimentare cu apă: 100 l/om.zi; 

 Debit dimensionare rețea alimentare cu apă: Qc = Qo.max = 87,61 m3/h. 

Dimensionarea și verificarea celor două sisteme: alimentare cu apă Telciu și canalizare 

menajeră Salva 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- Retea de canalizare menajera in localitatea Salva 

Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Salva va avea o lungime de 10.645 m, 

din care 8.805 m retea de canalizare gravitationala si 1.840 m retea sub presiune.  

Reteaua de colectare si transport gravitationala va fi realizata din tuburi de PVC KG SN4 

cu mufa si imbinare cu inel de cauciuc, montate subteran prin sapatura deschisa, avand 

diametre D200mm, D250mm si D315mm: 

 2.717 m colectoare PVC KG SN4 DN200 mm; 

 4.953 m colectoare PVC KG SN4 DN250 mm; 

 1.135 m colectoare PVC KG SN4 DN315 mm. 

Reteaua de canalizare gravitationala a fost dimensionata la debitul orar maxim de apa 

uzata, pantele conductelor fiind dimensionate si alese astfel incat sa asigure viteza minima 

de autocuratire (0,7 m/s), dar fara sa se depaseasca 3,0 m/s (viteza maxima de curgere 

a apei in conducte peste care coroziunea canalelor datorita frecarii nisipului si suspensiilor 

din apa uzata creste foarte mult). 

Reteaua de canalizare asigura colectarea si transportul apelor uzate menajere de la 

gospodariile populatiei, institutiile publice si agentii economici in colectorul principal care 

alimenteaza statia de epurare Salva (colectorul principal si statia de epurare sunt obiecte 

realizate printr-un alt proiect). 

Pozarea conductelor 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. 
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La pozarea conductelor s-a tinut seama de celelalte retele edilitare existente. Reteaua a 

fost inscrisa in sectiunea transversala a strazilor, cu respectarea distantelor prescrise in SR 

8.591-1991. Astfel conductele de canalizare vor fi pozate la minim 3 m de conducta de apa 

potabila atunci cand au trasee paralele sau la o adancime de min. 0,4 m intre ele pe 

verticala. 

Pozarea retelei de canalizare se va face din aval in amonte pentru a preintampina 

eventualele scurgeri de ape (din diferite surse) in timpul executiei si pe tronsoane situate 

in aceeasi zona pentru a reduce la minim impactul potential negativ asupra componentelor 

de mediu si asupra factorului uman. 

Pe colectoarele de canalizare gravitationala s-au prevazut: 

 Camine de vizitare: 298 bucati 

Sunt constructii verticale din beton prefabricat (elemente prefabricate) cu diametrul Φ1000 

mm, care fac legatura intre colectorul de canalizare si strada. Asigura controlul functionarii 

sistemului de canalizare, curatarea, intretinerea si ventitarea acestuia. 

Sunt amplasate la distante de maxim 60 m in aliniament, precum si la orice schimbare a 

directiei canalului in plan si in punctele de intersectie cu canalele existente, conform NP133-

2013. 

Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este functie de adancimea de pozare a 

conductelor de canalizare. 

 Racorduri individuale la reteaua de canalizare: 441 bucati 

Odata cu realizarea retelei de canalizare se vor executa si racordurile pentru imobilele 

situate pe traseul conductelor proiectate. 

Racordul de canalizare este format dintr-un camin de inspectie si conducta de racord la 

reteaua de canalizare. 

S-au prevazut camine de inspectie din polietilena riflata, cu baza D400 mm, cu una sau 

trei intrari D160 mm si o iesire D160 mm, si cu tub telescopic D400 mm, pentru aducerea 

la cota terenului amenajat a capacului de fonta. 

Caminele de inspectie se vor monta la limita de proprietate, pe terenuri apartinand 

domeniului public. Sunt prevazute cu rama si capac carosabil din fonta. 

 Traversari 

Pe traseul conductelor de canalizare sunt necesare traversari de drumuri nationale, cursuri 

de apa si cale ferata. 

Subtraversari drum national: 13 bucati 

Colectoarele de canalizare subtraverseaza drumurile nationale DN17C (6 traversari) si 

DN17D (7 traversari). 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, conform STAS 9312-87. Pe 

portiunea subtraversarii conducta de transport din PVC/PEID va fi introdusa intr-un tub de 

protectie din teava de otel fara sudura, laminat la cald (conform SR EN 10297-1:2003), cu 

diametru Φ ≥100 mm decat conducta de transport, etansat la capete. 
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Subtraversarile de strazi si drumuri comunale se vor executa in sapatura deschisa. 

Subtraversari cursuri de apa: 12 bucati 

Subtraversarile cursurilor de apa se vor realiza prin sapatura deschisa. Pe potiunea 

subtraversarii conducta de transport va fi introdusa in tub de protectie. 

Subtraversare CF: 1 bucata 

Pe traseul conductei de canalizare este necesara o subtraversare de cale ferata, intre 

caminele C132 si C133. 

 Statii de pompare: 3 bucati 

Asigura transportul apelor uzate si evita adancimile mari de sapatura (ridica nivelul 

hidrostatic al apelor uzate). 

Pe reteaua de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare prefabricate, in structura 

compacta, pentru instalare uscata, cu separare solide, in camine de polietilena Φ2000 mm, 

respectiv Φ1500 mm. 

Statiile de pompare vor fi complet echipate; vor contine toate instalatiile hidrotehnice 

necesare functionarii si tablou propriu de alimentare si comanda. 

Functionarea pompelor va fi automata, pe baza senzorilor de nivel minim, maxim, 

asigurandu-se cuplarea automata a pompelor. 

Caracteristici statii de pompare: 

SP1: 

 Debit pompa: 13,00 m3/h; 

 Inaltime de refulare: 19,60 m H2O; 

 Nr. pompe: 1A+1R; 

 Conducta de refulare: PEID PE100 PN10 De110 mm, lungime: 1224 m. 

SP2: 

 Debit pompa: 8,70 m3/h; 

 Inaltime de refulare: 7,00 m H2O; 

 Nr. pompe: 1A+1R; 

 Conducta de refulare realizata prin contractul anterior. 

SP3: 

 Debit pompa: 8,70 m3/h; 

 Inaltime de refulare: 3,00 m H2O; 

 Nr. pompe: 1A+1R; 

 Conducta de refulare: PEID PE100 PN10 De90 mm, lungime: 616 m. 

Pozarea conductelor de refulare se va face subteran, cu respectarea adancimii maxime de 

inghet, prin sapatura deschisa. 

Obiect 2 – Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatea Telciu 

În cadrul celui de-al doilea obiect s-au prevăzut următoarele lucrări: 
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2.1- Reabilitare captare și rezervoare, constând din: 

 Reabilitare captate; 

 Realizare statie nouă de tratare cu capacitate 50 m3/h; 

 Reabilitare rezervoare existente (2 x 300 m3). 

2.2- Reţele de alimentare cu apă potabilă 

2.1- Reabilitare captare și rezervoare 

Lucrările de reabilitare se vor executa pe amplasamente existente (captare, respectiv 

rezervoare de înmagazinare). 

Captarea care urmeaza a fi reabilitata este compusa dintr-un bazin de beton armat realizat 

din diafragme de beton cu o grosime de 40 cm, radier din blocuri de piatra si placa de 

beton armat in grosime de 20 cm si camera captare care este o constructie S+P; subsolul 

este din beton armat, iar parterul din caramida plina, acoperis tip terasa necirculabila. 

Dimensiunile interioare ale cabinei de captare sunt 1,9m x 2,9m x 2,25m. 

Datorita timpului indelungat de exploatare, imbatranirii materialelor, infiltratiilor de apa si 

a intretinerii necorespunzatoare, constructia prezinta semne de degradare si prin urmare 

s-au propus lucrări de consolidare, hidroizolație, termoizolație și înlocuirea confecțiilor 

metalice. 

Rezervoarele care urmeaza a fi reabilitate au volumul util de 300 m3 (2 buc), forma 

circulara in plan si sunt unite cu o camera de vane care contine instalatiile hidraulice. Sunt 

construite partial ingropate. 

Rezervoarele au diamentrul interior (util) de 9,60 m, inaltimea libera la interior creste cu 

10 cm de la marginea rezervorului spre centrul lui, de la 4,40 m (respectiv 4,46 m) la 4,50 

m (respectiv 4,56 m), datorita formei acoperisului. 

Camera vanelor este dispusa intre cele doua rezervoare si are forma rectangulara in plan. 

Camera vanelor este integral ingropata in pamant. 

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

confecțiilor metalice. Instalatiile hidromecanice vor fi inlocuite in totalitate. 

Pentru tratarea apei s-a propus execuția unei stații de tratare, în vecinătatea rezervoarelor 

de înmagazinare. 

Stația de tratare va fi compactă și montată într-o structură metalică cu închideri din panouri 

tip „sandwich”. 

Etapele tratarii in vederea potabilizarii: 

 Preclorinare: apa bruta este tratata cu hipoclorit de sodiu in vederea oxidarii 

materiilor organice. Dozarea hipocloritului de sodiu se face automat, in functie de 

debitul apei brute masurat de un contor cu generator de impulsuri. 

 Coagulare/Floculare: apa bruta patrunde in camera de coagulare/floculare unde 

este amestecata cu reactivul coagulant. Coagulantul are rolul de a destabiliza 

particulele coloidale din apa si de a le aglomera in vederea cresterii vitezei de 

decantare. Dozarea se face automat, in functie de debitul apei brute. 
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 Decantarea: se realizeaza intr-un decantor lamelar in care suspensiile, coloizii si o 

parte din substantele dizolvate se vor depune gravimetric. Din procesul de 

decantare rezulta apa limpezita care va fi transferata in statia de filtrare si namol 

care va fi evacuat periodic. Apa limpezita va fi stocata intr-o camera separata a 

decantorului, ce este folosita ca rezervor tampon. 

 Pompare de proces: se realizeaza cu un grup de pompare format din doua pompe 

orizontale (1A+1R). Asigura preluarea apei din bazinul tampon si pomparea in 

filtrele multimedia. 

 Filtrarea multimedia: se realizeaza cu ajutorul a doua filtre multimedia sub 

presiune. Aceste doua filtre multimedia sub presiune sunt: un filtru automat cu pat 

din cuart multistrat si un filtru automat cu pat de carbune activ. 

 Postclorinare: apa filtrata este tratata cu hipoclorit de sodiu in vederea dezinfectiei 

microbiologice. Dozarea hipocloritului de sodiu se face automat, in functie de debitul 

apei tratate masurat de un contor cu generator de impulsuri. 

Statia de potabilizare va fi echipata cu dulap de automatizare si comanda. Monitorizarea 

parametrilor apei se realizeaza la intrarea si iesirea din statia de potabilizare. 

 

 

2.2- Reţele de alimentare cu apă potabilă 

Reteaua de distributie a apei potabile in localitatea Telciu va avea o lungime de 4.860 m si 

va fi realizata din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID) PE100 PN10, cu 

diametrul exterior De63 mm si De110 mm: 

 4.635 m conducte PEID PE100 PN10 De110 mm; 

 225 m conducte PEID PE100 PN10 De63 mm; 

Traseul retelei de distributie este urmatorul: de la rezervoarele de inmagazinare amplasate 

in nord-estul localitatii, pleaca conducta principala de distributie, pozata de-a lungul 

drumului de exploatare, pana la intersectia cu drumul national DN 17C. In continuare 

conducta urmareste traseul drumului national pana la iesirea din localitate spre satul 

Cosbuc. Din conducta principala se ramifica doua conducte secundare de distributie. O 

parte din traseul descris nu necesita reabilitare. 

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: 22 bucati  
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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 (18 buc.) si 2,0 x 2,0 x 2,0 m (4 buc.). 

Caminele vor fi echipate cu vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat DN150, DN100, 

DN80 si DN50, corespunzatoare unor presiuni maxime de 10/16 atm. 

 Hidranti de incendiu: 46 bucati 

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

(conform SR EN 14384:2006), dispusi la distante de maxim 100 m intre ei (conform NP 

133/2013). 

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

 Bransamente individuale: 750 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 (744 buc) si din tubulatura PEID PE100 PN6 De63 mm pentru 

institutii publice si agenti economici (6 buc). 

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. 

 Traversari 

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

apa si cale ferata. 

Subtraversari de drum national: 4 bucati 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, conform STAS 9312-87. 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 (conform SR EN 10297-1:2003), cu 

diametru Φ ≥100 mm decat conducta de transport, etansat la capete. S-a prevazut un 

sistem de montaj al conductei din PEID in interiorul conductei de protectie, astfel incat sa 

asigure centrarea acesteia la interior si etansarea la capete a tubului de protectie. 

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

Subtraversare curs de apa: 1 bucata 

Subtraversarea cursurilor de apa se vor realiza prin sapatura deschisa conform plansei DA-

06. 

http://magazin.asro.ro/produs/63100586
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Supratraversari cursuri de apa: 2 bucati 

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

Subtraversare cale ferata: 1 bucata 

Pe traseul conductei de distributie va fi necesara o subtraversare de cale ferata cu o 

lungime de 17 m. 

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

comunităţii din zonă 

Situația actuală 

Infrastructura de apă potabilă Telciu 

Alimentarea cu apă a localităţii Telciu este asigurată prin captarea unui izvor subteran 

Izvorul Rece. Actualmente asigură alimentarea cu apă pentru cca. 3.858 locuitori.  

Instalaţiile de captare conţin: camera de captare din beton armat echipată cu un sorb 

simplu, conductă de preaplin, deversor superior de preaplin, barbacane de preaplin spre 

vechea cameră de captare, conductă de legătură între camera de captare şi camera 

deznisipatoarelor (3 compartimente). Captarea de apă existentă a fost construită în anul 

1994. 

Tratarea apei se face în staţia de clorinare la ieşirea din captare, înaintea transportului 

către rezervoarele de înmagazinare. 

Conducta de aducţiune (între captare şi rezervoarele) este realizată din PEID PN6 De200 

mm și are o lungime de 740 m. 

Gospodăria de apă cuprinde 2 rezervoare de înmagazinare a apei, fiecare cu o capacitate 

de 300 m3 şi un rezervor de capăt cu capacitatea de 100 m3.  

La captare apar pierderi din cauza degradării căminului colector. Pereţii laterali nu au goluri 

cu barbacane, iar izvorul de tip ascensional se descarcă prin fundul camerei de captare. 

Zona de protecţie ce se impune la astfel de lucrări nu îndeplineşte condiţiile necesare, iar 

poluarea se produce prin infiltrarea apelor pluviale de şiroire. Afectarea calităţilor apei la 

captare impune luarea de măsuri de protecţie a sursei de apă.  

Conducta de aducţiune care urmăreşte aliniamentul drumului comunal DC1 Telcişor – 

Telciu de la rezervoarele de înmagazinare până la Pod CF a fost înlocuită recent cu o 

conductă de PEID, dar calitatea execuţiei a fost proastă, astfel că prezintă pierderi 

semnificative în secţiunile de îmbinare. 

Rezervoarele de înmagazinare sunt într-o stare avansată de degradare.  

Sistemul de distribuţie al apei potabile este format din conducte din azbociment cu 

Ф100mm pe o lungime de 8.040 m și conducte din PEID De 160 mm pe o lungime de 1.500 

m. 
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Starea tehnică a instalaţiilor existente, respectiv echipamente, reţele de apă, ca şi a 

modului de operare al sistemului actual este nesatisfăcătoare și are implicaţii asupra 

calităţii serviciilor şi a costurilor de operare. 

Infrastructura de apă uzată Salva 

Localitatea Salva deține un sistem de canalizare menajeră realizat în cadrul proiectelor 

recente derulate de SC Aquabis SA (POS Mediu), ce acoperă 40% din străzile localității și 

colectorul de canalizare care face legătura cu stația de epurare Salva (construcție realizată 

în cadrul CL2 – POS Mediu). 

 

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: 

Pentru apă potabilă: 

 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. 

Pentru apă uzată: 

 Conformarea cu Directiva privind apele uzate urbane 91/271/CEE amendată de 

Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr.1882/2003, transpuse în legislația 

națională de HG 352/2005, care amendează HG 188/2002, privind colectarea și 

epurarea apelor uzate menajere si evitarea evacuării apelor uzate menajere 

netratate, în receptori naturali; 

 Imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate prin cresterea gradului de 

acoperire la nivelul ariei de proiect, dupa implementarea proiectului si a altor 

proiecte asumate; 

 Cresterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate in conformitate 

cu Directiva 91/271/CEE; 
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 Protejarea mediului, a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; 

 Reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei. 

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 

construcţii şi deşeurilor depozitate 

necorespunzător 

- depozitarea şi manipularea corectă a 

materialelor de construcţii pe şantier 

- 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 frontului de captare și gospodăriei de apă. 

Stația de tratare se va realiza în incinta gospodăriei de apă. Surplusul de materiale va fi 

îndepărtat cu respectarea clasei de deșeuri și a filierei de valorificare-eliminare. 

Pentru sistemul de canalizare Salva nu s-au prevăzut echipamente de măsurare a debitelor. 

Monitorizarea debitelor de apă uzată evacuate în emisar se face la stația de epurare Salva. 


