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Capitol 10 - Programul de investiții privind infrastructura prioritara 

10.1 Sumar 

Capitolele anterioare au arătat că în județ sunt necesare investiții foarte mari pentru a se atinge nivelul de 

conformare cu standardele Comunității Europene pe care România s-a angajat să le respecte. 

Totuși, capacitatea de implementare în diferite localităţi este limitată din motive tehnice – în unele 

aglomerări implementarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar afecta serios infrastructura 

existentă – financiare și în cele din urmă instituționale. 

Capitolele următoare tratează procesul de prioritizare necesar pentru selectarea proiectelor urgente din 

cadrul Planului de investiții pe termen lung. 

 

10.2 Prioritizarea Măsurilor Proiectului 

10.2.1 Criterii 

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

 Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene este un proces cu 

termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depăşite; 

 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 II-a – 

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 III-a)”. 

În plus, există doar un buget limitat. Aceste precondiții conduc la faptul că într-un județ, un număr limitat 

de aglomerări vor fi subiect de prioritizare. 

Capitolul 4 – “Obiective naționale și județene” a analizat aglomerările cele mai eficiente din punct de 

vedere al costurilor. Este clar că aglomerările cu oraşele și satele mai mari din judeţ prinse în proiect 

prezintă eficienţele cele mai ridicate ale costurilor. Acesta are legătură cu faptul că în sistemele mai mari, 

având densităţi mai mari ale populației poate fi realizat un preţ specific mai scăzut în comparaţie cu 

aglomerările mai mici. 

Astfel, unul din cele mai importante criterii luate in considerare in cadrul acestui proiect este cel conform 

caruia, este necesara majorarea gradului de conectare al populatiei la serviciile adecvate de alimentare cu 

apa din cadrul localitatilor mai mari de 50 de locuitori. 

Totodata, un alt aspect foarte important este imbunatatirea infrastructurii sistemelor de alimentare cu apa, 

astfel incat numarul de avarii si numarul locuitorilor afectati de starea actuala a retelelor, aductiunilor sau a 

a altor componente ale sistemelor sa fie redus cat mai mult. 

De asemenea, investitia specifica privind sistemele de alimentare cu apa nu va depasi 1,000 Euro/locuitor. 

In privinta stabilirii prioritatilor investitiilor aferente sistemelor de canalizare, doar aglomerarile ce au 

incarcarea totala mai mare de 2,000 locuitori echivalenti au fost propuse pentru etapa 2014 – 2020. 

Investitia specifica pentru aceste investitii ale sistemelor de canalizare nu depaseste 2,000 Euro/ locuitor 

echivalent. 

In cadrul propunerilor pentru etapa 2014 – 2020, investitiile prioritare au vizat si imbunatatirea eficientelor 

statiilor de epurare si a infrastructurii de transport a apei uzate, astfel incat impactul negativ asupra mediului 

si a populatiei sa fie diminuat. 
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10.3 Indicatori-cheie ai performanţei 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au că 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 10.3-1 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – orașul Bacău 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 90 100 

Populația contorizata % 60 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 37,969 24,255 

Volum de apă facturată % 49.6 75 

Volumul de apă pierdută % 50.4 25 

Lungime rețea km 210.3 220.3 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 30,000 30,000 

 

Tabel 10.3-2 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Moinești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 90 100 

Populația contorizata % 79 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 3,987 2,410 

Volum de apă facturată % 43 75 

Volumul de apă pierdută % 57 25 

Lungime rețea km 44 44 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 10,980 10,980 

 

Tabel 10.3-3 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Buhusi 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 98.5 98.5 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 2,183 1,487 

Volum de apă facturată % 45.9 70.3 

Volumul de apă pierdută % 56.1 29.7 

Lungime rețea km 45.54 51.84 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 2,500 2,500 

 

 

Tabel 10.3-4 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Dărmanești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 96 100 

Populația contorizata % 99 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 2,241 1,275 

Volum de apă facturată % 42 75 

Volumul de apă pierdută % 58 25 

Lungime rețea km 77.9 85.8 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 750 750 
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Tabel 10.3-5 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Targu Ocna 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 3374 1573.9 

Volum de apă facturată % 45.6 78 

Volumul de apă pierdută % 64.4 22 

Lungime rețea km 49.6 49.6 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 2,600 2,600 

 

 

Tabel 10.3-6 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Balcani  
Indicator UM Prezent* 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 566.8 

Volum de apă facturată % - 73 

Volumul de apă pierdută % - 27 

Lungime rețea km 11 37 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 200 600 

*in prezent, sistemul nu functioneaza 

 

Tabel 10.3-7 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Barsanești 
Ondicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 177.8 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 14.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 600 

*Doar localitatea Barsanesti se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-8 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Berești Tazlău 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 22 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 408 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 9.2 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 500 

*Doar localitatile Romanești si Tscani se conformează prin fonduri FEDR 

 

 

Tabel 10.3-9 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Blăgești 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 610 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 38.6 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 800 
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Tabel 10.3-10 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Căiuți 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 43.1 100 

Populația contorizata % 97 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 174.2 408 

Volum de apă facturată % 80 83 

Volumul de apă pierdută % 20 17 

Lungime rețea km 14.7 21.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 200 200 

*doar localitatile Caiuți, Popeni și Blidari se conformează prin fonduri FEDR  

 

Tabel 10.3-11 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Cașin 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 61,5 100 

Populația contorizata % 99 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 135.6 223 

Volum de apă facturată % 30.6 85 

Volumul de apă pierdută % 69.4 15 

Lungime rețea km 11.3 23.5 

Capacitatea de înmagazinare* m
3
 - - 

*alimentare din sistemul Darmanești 

 

Tabel 10.3-12 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Cleja 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 70 100 

Populația contorizata % 98 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 378 534 

Volum de apă facturată % 77 88 

Volumul de apă pierdută % 23 12 

Lungime rețea km 20 26 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 400 400 

 

 

Tabel 10.3-13 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Coțofănești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 98 98 

Populația contorizata % 99 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 213 216 

Volum de apă facturată % 93 90 

Volumul de apă pierdută % 7 10 

Lungime rețea km 23.6 23.6 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 224 224 

 

 

 

Tabel 10.3-14 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Dofteana 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 80 100 

Populația contorizata % 98 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 486 626 

Volum de apă facturată % 20.7 85 

Volumul de apă pierdută % 79.3 15 

Lungime rețea km 29.2 35.5 

Capacitatea de înmagazinare** m
3
 - - 

*localitatile Larga si Bogata nu se conformează prin fonduri FEDR 

**alimentare din sistemul Darmanești 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Capitol 10- Programul de investitii privind 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”  infrastructura prioritara 

8 

                                                                         

Tabel 10.3-15Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Fărăoani 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 89 100 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 208.2 260.7 

Volum de apă facturată % 80.3 80 

Volumul de apă pierdută % 19.7 20 

Lungime rețea km 21.4 23.1 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 700 700 

        

Tabel 10.3-16 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Gârleni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 467 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 27.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - * 

*se alimenteaza din sistemul Racova 
 

Tabel 10.3-17 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Gioseni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 271.1 280.8 

Volum de apă facturată % 81.5 80 

Volumul de apă pierdută % 18.5 20 

Lungime rețea km 23.9 23.9 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 800 800 

 

 

Tabel 10.3-18 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– UAT Hemeius 
Indicator UM Prezent* 2020 

Populația deservită % 100 100 

Populația contorizata % 85 95 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 21 400.7 

Volum de apă facturată % 48 92 

Volumul de apă pierdută % 52 8 

Lungime rețea km 5 48.75 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 100 400 

*date valabile doar pentru localitatea Fantanele (apartine sistemului Bacau). Pentru 

localitatile Hemeius si Lilieci exista lucrari în derulare aferente sistemului de alimentarea cu 

apă, care vor acoperi 70% din ncesar. Diferenta (cca 12.15 km) se va realiza prin fonduri 

FEDR. 

 

Tabel 10.3-19 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Letea Veche 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Populația contorizata % 95 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 449,5 444,7 

Volum de apă facturată % 57,5 65 

Volumul de apă pierdută % 42,5 35 

Lungime rețea km 26,3 26,3 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 700 700 

*se alimenteaza din sistemul Bacau 
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Tabel 10.3-20 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Livezi 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 82 100 

Populația contorizata % 29 63 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 337.8 383.1 

Volum de apă facturată % 95 90 

Volumul de apă pierdută % 5 10 

Lungime rețea km 24.2 28.2 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 400 600 

*Doar în localitatile Livezi, Balaneasa și Orașa se vor realiza lucrari prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-21 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Luizi 

Călugăra 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 72 100 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 228.4 299.7 

Volum de apă facturată % 93 86 

Volumul de apă pierdută % 7 14 

Lungime rețea km 19 25 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 850 850 

 

Tabel 10.3-22 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Măgirești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 40 100 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 118.3 294.7 

Volum de apă facturată % 93.1 85 

Volumul de apă pierdută % 6.9 15 

Lungime rețea km 14.1 23.1 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 750 750 

 

 

Tabel 10.3-23Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Mănăstirea 

Cașin 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 77 100 

Populația contorizata % 80 95 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 297.7 372.7 

Volum de apă facturată % 95 91 

Volumul de apă pierdută % 5 9 

Lungime rețea km 24 27 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 400 600 

*In localitatea Pârvulești nu se vor realiza lucrări prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-24Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Mărgineni 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 60 92 

Populația contorizata % 95 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 483 720 

Volum de apă facturată % 33 78 

Volumul de apă pierdută % 68 22 

Lungime rețea km 54,49 72,79 

Capacitatea de înmagazinare** m
3
 30,000 30,000 

*satele Luncani, Podiș și Poiana nu se conformează prin fonduri FEDR 

**rezervoarele fac parte din sistemul de alimentare Bacau 
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Tabel 10.3-25 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Orbeni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 81 100 

Populația contorizata % 95 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 227.2 278.6 

Volum de apă facturată % 83 80 

Volumul de apă pierdută % 17 20 

Lungime rețea km 20 24.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 300 300 

 

 

Tabel 10.3-26 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Pârjol 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 442.4 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 37 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 600 

*localitatile Bahnaseni, Basasti si Haineala nu se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-27 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Poduri 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 24 95 

Populația contorizata % 99 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 181 598 

Volum de apă facturată % 82.9 85 

Volumul de apă pierdută % 17.1 15 

Lungime rețea km 9.7 34 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 700 700 

*localitatile Cornet, Negri si partial Valea Sosii, Cernu si Bucsesti  nu se conformează prin 

fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-28 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Racaciuni 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 65.7 76 

Populația contorizata % 100 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 404.1 540.8 

Volum de apă facturată % 95 90 

Volumul de apă pierdută % 5 10 

Lungime rețea km 18.5 22 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 460 460 

*doar localitatile Racaciuni si Fundu Racaciuni se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-29 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Racova 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 68 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 178.4 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 18.1 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 1,000 

*doar localitatea Racova se conformează prin fonduri FEDR 
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Tabel 10.3-30 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Sănduleni 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 98 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 287.1 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 24 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 600 

*Există proiecte în derulare pentru localitățile Sănduleni, Versești, Coman și Berzulești; 

doar localitatea Sănduleni se conformează prin fonduri FEDR.  

 

Tabel 10.3-31 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Sărata 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 38.5 96 

Populația contorizata % 67 89 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 57.4 118.6 

Volum de apă facturată % 89 82 

Volumul de apă pierdută % 11 18 

Lungime rețea km 8.6 18.6 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 200 200 

*Doar localitatea Sărata se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-32 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Săucesti 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 70 87 

Populația contorizata % 24 35 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 203.5 306.6 

Volum de apă facturată % 95 92 

Volumul de apă pierdută % 5 8 

Lungime rețea km 24.5 31 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 450 450 

*Localitatile Schineni si Sebesti  nu se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-33 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Secuieni 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 67 

Populația contorizata % - 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi - 127 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 10.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 - 300 

*Localitatile Chiticeni, Glodisoarele si Valeni  nu se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-34 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Ștefan cel 

Mare 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 71.5 100 

Populația contorizata % 34 84 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 220.7 311.9 

Volum de apă facturată % 92 81 

Volumul de apă pierdută % 8 19 

Lungime rețea km 12 54.9 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 300 300 

*Există lucrări în derulare în localitățile Gutinaș, Rădeana, și Viișoara. Doar localitățile 

Ștefan cel Mare, Bogdana și Negoiești se conformează prin fonduri FEDR 
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Tabel 10.3-35Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Tamași 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 59 100 

Populația contorizata % 89 98 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 130.1 211 

Volum de apă facturată % 81.5 75 

Volumul de apă pierdută % 18.5 25 

Lungime rețea km 24 34 

Capacitatea de înmagazinare* m
3
 - - 

*este alimentat din sistemul Gioseni 

 

Tabel 10.3-36 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Târgu 

Trotuș* 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 77 100 

Populația contorizata % 95 100 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 290.2 336.12 

Volum de apă facturată % 45.6 75 

Volumul de apă pierdută % 64.4 25 

Lungime rețea km 27.2 30.2 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 450 450 

*localitatea Viisoara nu se conformează prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-37Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Valea Seaca 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 80.5 100 

Populația contorizata % 14 38 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 233.1 286.5 

Volum de apă facturată % 95 88 

Volumul de apă pierdută % 5 12 

Lungime rețea km 18.5 23.5 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 300 300 

 

Tabel 10.3-38 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Zemeș 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 70 93 

Populația contorizata % 0 60 

Volum de apă furnizată m
3
/zi 103.3 295.5 

Volum de apă facturată % 88 79 

Volumul de apă pierdută % 12 21 

Lungime rețea km 25 37 

Capacitatea de înmagazinare m
3
 2,000 2,000 

 

Tabel 10.3-39 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Bacău 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 86 99 

Lungime rețea km 231.4 392 

Capacitate de epurare l.e. 220,900 220,900 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 21,350 24,633 

Alinierea la standardele europene % 86 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.95 1.2 

*doar localitatile Bacau, Margineni, Barati, Padureni, Trebes, Valea Budului, Luizi 

Calugara, Osebiti, Letea Veche, Hemeius, Lilieci, Fantanele, aferente aglomerarii Bacau, se 

vor conforma prin fonduri FEDR. 
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Tabel 10.3-41 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Buhuși 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 64.3 100 

Lungime rețea km 27 52* 

Capacitate de epurare l.e. 32,481 32,481 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 657 951 

Alinierea la standardele europene % 35 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.8 0.65 

*extindere realizata POS Mediu I 

 

Tabel 10.3-42 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Racova 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 25.5 

Capacitate de epurare l.e. - * 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 169 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.25 

*apa uzata este transportata la SEAU Buhuși  

 

Tabel 10.3-43 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Blagești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 38.6 

Capacitate de epurare l.e. - * 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 254 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.28 

*apa uzata este transportata la SEAU Buhuși   

 

Tabel 10.3-45 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Moinești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 67 100 

Lungime rețea km 51.3 60.5 

Capacitate de epurare l.e. 31,720 31,720 

Stație de epurare buc 2 2 

Debit mediu colectat m
3
/zi 7,470 7,470 

Alinierea la standardele europene % 15 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 1.4 1.15 

 

Tabel 10.3-46 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Poduri 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 22 

Capacitate de epurare l.e. - * 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 337 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.34 

*apa uzata este transportata la SEAU Moinești Nord 
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Tabel 10.3-47 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Dărmanești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 2 100 

Lungime rețea km 50.8 55.5 

Capacitate de epurare l.e. 500 12,000 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 57 1,043 

Alinierea la standardele europene % 0 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0 0.62 

 

 

Tabel 10.3-48 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Târgu Ocna 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 54 100 

Lungime rețea km 41 51.1 

Capacitate de epurare l.e. 1,500 15,926 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 848 1,404 

Alinierea la standardele europene % 32 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.6 0.57 

 

Tabel 10.3-49 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – cluster Balcani-Pârjol 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 38.3 

Capacitate de epurare l.e. - 10,105 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 743 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.69 

*doar localitatile Balcani, Frumosa si 50% din necesarul de retea pentru localitatile 

Campeni si Pustiana, aferente aglomerarii Balcani-Pârjol, se conformează prin fonduri 

FEDR 

Tabel 10.3-50 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare– aglomerarea Caiuti 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 64 64 

Lungime rețea km 9 9 

Capacitate de epurare l.e. 1,350 6,250 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 210 212 

Alinierea la standardele europene % 64 64 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.37 0.37 

*extinderea SEAU se va realiza pentru preluarea debitelor de apa uzata in aglomerarile 

Caiuti si Stefan cel Mare.  

 

Tabel 10.3-51 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare–aglomerarea Ștefan cel 

Mare 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită %   - 100 

Lungime rețea km - 23 

Capacitate de epurare l.e. - * 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 245 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.30 

*apa uzata este transportata catre SEAU Popeni 
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Tabel 10.3-52 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Cașin 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 16.2 

Capacitate de epurare l.e. - 8,550 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 223 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.25 

 

Tabel 10.3-53 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare–aglomerarea Mănăstirea 

Cașin 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 27* 

Capacitate de epurare l.e. - ** 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 343 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.25 

*doar 65% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR.  

**Apa uzata este transportata catre SEAU Cașin 

 

Tabel 10.3-54 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Cleja 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 25.5 

Capacitate de epurare l.e. - 7,000 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 365 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.72 

 

Tabel 10.3-55 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Coțofănești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 23.3* 

Capacitate de epurare l.e. - 2,900 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 188 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 9.3 

 *doar 59% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-56 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Dofteana 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 27.5 

Capacitate de epurare l.e. - 9,350 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 608 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.87 
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Tabel 10.3-57 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Fărăoani 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 70 100 

Lungime rețea km 17 23 

Capacitate de epurare l.e. 4,500 4,500 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 158 261 

Alinierea la standardele europene % 70 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.65 0.65 

 

Tabel 10.3-58 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Gârleni 
Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 27.2** 

Capacitate de epurare l.e. - 6,300 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 312 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.63 

 *investii in curs de deluare prin programe nationale si extindere realizata prin FEDR.  

**doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR 

 

Tabel 10.3-64 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Gioseni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 2 100 

Lungime rețea km 8.3 23 

Capacitate de epurare l.e. 1,400 3,600 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 6 350 

Alinierea la standardele europene % 0 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.45 0.78 

 

Tabel 10.3-65 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Gura Văii 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 15.3 

Capacitate de epurare l.e. - 2,300 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 192 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.59 

 

Tabel 10.3-66 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Magirești 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 30 100 

Lungime rețea km 8.4 22.5 

Capacitate de epurare l.e. 670 4,170 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 79 397 

Alinierea la standardele europene % 30 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.45 0.72 
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Tabel 10.3-67 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Orbeni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 15.5 

Capacitate de epurare l.e. - 3,900 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 195 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.81 

 

 

Tabel 10.3-68 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Răcăciuni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 22 100 

Lungime rețea km 4 17.5 

Capacitate de epurare l.e. 7,700 7,700 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 14 283 

Alinierea la standardele europene % 22 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.68 0.72 

 

Tabel 10.3-69 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Fundu 

Răcăciuni 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km -  9.5* 

Capacitate de epurare l.e. - ** 

Stație de epurare buc - 0 

Debit mediu colectat m
3
/zi - 122 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa - 0.11 

* doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR 

**apa uzata este trasnporata catre SEAU Racaciuni 

 

Tabel 10.3-70 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Târgu Trotuș 
Indicator UM Prezent* 2020 

Populația deservită % 20 100 

Lungime rețea km 4.95 22.95 

Capacitate de epurare l.e. 5,300 5,300 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 90 392 

Alinierea la standardele europene % 20 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.3 0.7 

*lucrari in curs de finalizare 

 

Tabel 10.3-71 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Valea Seacă 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 70 100 

Lungime rețea km 13.5 16 

Capacitate de epurare l.e. 2,800 4,300 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 58 226 

Alinierea la standardele europene % 70 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.5 0.75 
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Tabel 10.3-72 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare – aglomerarea Zemeș 
Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 20 100 

Lungime rețea km 2 27* 

Capacitate de epurare l.e. 3,500 4,700 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m
3
/zi 55 162 

Alinierea la standardele europene % 20 100 

Consumul de energie specific kWh/ m
3 
apa 0.64 0.82 

*doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR 

10.4 Lista Măsurilor de Investiții Prioritare 

Toate investitiile prevazute in prezentul proiect de realizare sau de reabilitare a structurilor infrastructurii de 

apa si de apa uzata vor avea facilitati de monitorizare SCADA si vor fi integrate in Sistemul Informational 

al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, pentru cresterea eficientei exploatarii sistemelor. 

Se recomanda ca in urmatoarele faze ale proiectului sa se realizeze integrarea sistemelor de alimentare cu 

apa si canalizare in sistemul GIS al OR si de asemenea, a activitatii de modelare hidraulica la nivelul 

sistemelor operate de catre OR. 

10.4.1 Infrastructura de alimentare cu apă 

10.4.1.1 Sistemul de alimentare cu apă Bacău 

Datorita faptului ca, atat instalatiile statie de clorinare, cat si cladirea care le adaposteste nu functioneaza si 

sunt depasite fizic, se propune reabilitarea statiei clorinare Stejaru. 

Datorita stadiului avansat de uzura al conductelor, care necesita un numar mare de interventii din cauza 

numarului ridicat de avarii si din cauza carora pierderile reale sunt foarte mari, dar si din necesitatea 

realizarii unui grad de acoperire a sistemului de alimentare cu apa de 100%, sunt propuse urmatoarele 

investitii: 

- inlocuirea conductei de aductiune Dn 800 mm, Stejaru – Bacau, L = 20 km; 

- inlocuirea retelelor de distributie, L = 67.5 km; 

- extinderea retelelor de distributie, L = 10 km. 

o Margineni: 

Deoarece statia de clorinare existenta se afla intr-o stare precara si poate reprezenta un pericol pentru 

sanatatea populatiei, se propune reabilitarea statiei clorinare Luncani. 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% a sistemului de alimentare cu apa, se propune 

extinderea retelelor de distributie in localitatile Margineni, Barati, Padureni, Trebes si Valea Budului, 

Luncani, Podis si Poiana L = 27.4 km. 

o Hemeius (sat Fantanele): 

Deoarece concentratia de clor remanent in apa potabila este mica, astfel punandu-se in pericol sanatatea 

umana prin nerespectarea legislatiei in vigoare, se propune realizara unei statii de clorinare in satul 

Fantanele. 

 

In următoarea figura este prezentat sistemul de alimentare cu apă Bacău: 
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Figura 10.4-1 – Sistem de alimentare cu apă Bacău 

 

10.4.1.2  Sistemul de alimentare cu apă Dărmănești 

o Darmanesti: 

Tinand cont de vechimea conductelor de aductiune (apa bruta si apa potabila), de frecventa avariilor aparute 

si numarul locuitorilor afectati se propune inlocuirea acestora, astfel: 

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa bruta L = 6,8 km; 

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa potabila L = 33 km. 

Valoarea acestei investitii se regaseste in cadrul capitolului 3.3.5 pct „Consiliul Judetean Bacau”. 

Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa si de nivelul mare de pierderi 

de apa in anumite zone, se propun urmatoarele investitii: 

- Realizare statie de pompare Salatruc; 
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- Inlocuirea retelei de distributie privind controlul si monitorizarea presiunii; 

- Realizare retea de distributie Pagubeni, L = 3.23 km; 

- Realizare retea de distributie Salatruc, L = 4.7 km; 

- Reabilitare rezervor V = 750 m
3
. 

o Moinesti: 

Datorita multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoare a 

apei distribuita consumatorilor, se propune inlocuirea retelelor de distributie, L = 36 km. 

Totodata, tinand cont de faptul ca gradul de deservire scazut la nivelul UATului, se propune extinderea 

retelei de distributie cu 19.7 km. 

o Casin: 

In vederea obtinerii unui sistem functional de alimentare cu apa care sa deserveasca intreaga zona Casin, se 

propun urmatoarele lucrari: 

- Realizare statie de clorinare; 

- Conducta de aductiune Casin-Curita, L = 0.4 km; 

- Inlocuire conducta de aductiune L = 5 km; 

- Realizare statie de pompare Casin-Curita; 

- Extindere retea Casin, L = 4.88 km; 

- Realizare retea Curita, L = 7.32 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 450 m
3
. 

o Dofteana: 

Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa, se propun urmatoarele 

investitii: 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie in Dofteana, Cucuieti, Haghiac, Seaca si Stefan Voda L = 6.25 

km. 

o Poduri: 

Datorita faptului ca este necesara dezinfectia apei potabile pentru asigurarea concentratiei de clor remanent 

in conformitate cu legislatia in vigoare, se propune realizarea unei statii clorinare la Cernu. 

In vederea obtinerii unui sistem functional de alimentare cu apa care sa deserveasca intreaga comuna 

Poduri, se propun urmatoarele lucrari: 

- Conducta de aductiune Bucsesti-Cernu, L = 0.55 km; 

- Realizare statie de pompare; 

- Realizare conducte de aductiune catre Cornet si Negreni L = 1.95 km; 

- Extindere retea Poduri, Prohozesti, Valea Sosii, Cernu, Cornet, Negreni Bucsesti, L = 25.7 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m
3
. 

o Targu Ocna: 

Datorita multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoare a 

apei distribuita consumatorilor, se propune inlocuirea retelelor de distributie, L = 7.85 km. 

o Targu Trotus: 

Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa precum si pentru protejarea 

sanatatii populatiei, se propun urmatoarele investitii: 

- Extindere retea Targu Trotus, L = 3 km; 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare V = 200 m
3
. 

o Magiresti: 

Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa, se propun lucrari de extindere 

a retelei de distributie in satele Magiresti, Sesuri, Prajesti, Stanesti si Valea Arinilor, L = 9.02 km. 
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Figura 10.4-2 – Sistem de alimentare cu apă Dărmănești 

 

10.4.1.3 Sistemul de alimentare cu apă Buhuși 

Datorita multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoare a 

apei distribuita consumatorilor, se propune inlocuirea retelelor de distributie, L = 13 km. 
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Figura 10.4-3 – Sistem de alimentare cu apă Buhusi 

 

10.4.1.4  Sistemul de alimentare cu apă Balcani 

Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa functional, care sa acopere intreaga zona de deservire, 

fara a pune in pericol sanatatea populatiei, se propun urmatoarele lucrari: 

- Reabilitare foraje, 2 buc.; 

- Realizare statie de clorinare; 

- Aductiune Balcani-Schitu Frumoasa, L = 0.5 km; 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de ditributie in satele Balcani, Frumoasa, Ludasi si Schitu Frumoasa, L = 26 km; 
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- Reabilitare rezervor V = 200 m
3
; 

- Realizare rezervor nou V = 400 m
3
. 

 
Figura 10.4-4 – Sistem de alimentare cu apă Balcani 

 

10.4.1.5  Sistemul de alimentare cu apă Bârsănești 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Barsanesti sunt urmatoarele: 

- Front de capatare (2 foraje); 

- Realizare statie de clorinare; 
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- Aductiune gospodarie de apa – Barsanesti, L = 1 km; 

- Retea de distributie sat Barsanesti L = 14.5 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 600 m
3
. 

 
Figura 10.4-5 – Sistem de alimentare cu apă Bârsănești 

 

10.4.1.6  Sistemul de alimentare cu apă Berești-Tazlău 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Beresti-Tazlau sunt urmatoarele: 

- Front de capatare Tescani (1 foraj); 

- Realizare statie de clorinare Tescani; 

- Retea de distributie Romanesti L = 4 km; 

- Retea de distributie Tescani, L = 5.2 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 500 m
3
. 
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Figura 10.4-6 – Sistem de alimentare cu apă Berești Tazlău 

 

10.4.1.7  Sistemul de alimentare cu apă Blăgești 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Blagesti sunt urmatoarele: 

- Front de capatare (2 foraje); 

- Realizare statie de clorinare; 

- Realizare statii de pompare Tardenii Mari si Poiana Negustorului; 
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- Retea de distributie in satele Blagesti, Buda, Tardenii Mari, Valea lui Ion si Poiana Negustorului L 

= 40.15 km; 

- Realizarerezervor de inmagazinare V = 800 m
3
. 

 
Figura 10.4-7 – Sistem de alimentare cu apă Blăgești 

 

10.4.1.8 Sistemul de alimentare cu apă Căiuți 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, dar si pentru asigurarea sanatatii populatiei deservite, 

investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa Caiuti sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de clorinare; 

- Extindere retea de distributie Caiuti, Popeni si Blidari L = 6.8 km. 
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Figura 10.4-8 – Sistem de alimentare cu apă Căiuți 

 

10.4.1.9 Sistemul de alimentare cu apă Cleja 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Cleja sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie in satele Cleja, Somusca si Valea Mica L = 6 km 
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Figura 10.4-9 – Sistem de alimentare cu apă Cleja 

 

10.4.1.10 Sistemul de alimentare cu apă Coțofănești 

In vederea asigurarii dezinfectiei corespunzatoare a apei brute, investitia propusa pentru zona de alimentare 

cu apa Cotofanesti o reprezinta realizarea a 3 statii de clorinare. 

Aceasta investitie este considerata oportuna deoarece in cadrul zonei de alimentare Cotofanesti sunt 3 

captari independente care asigura necesarul de apa populatiei comunei. 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Capitol 10- Programul de investitii privind 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”  infrastructura prioritara 

29 

                                                                         

 
Figura 10.4-10 – Sistem de alimentare cu apă Coțofănești 

 

10.4.1.11 Sistemul de alimentare cu apă Fărăoani 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Faraoani sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie in Faraoani si Valea Mare L = 1.7 km. 
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Figura 10.4-11 – Sistem de alimentare cu apă Fărăoani 

 

10.4.1.12 Sistemul de alimentare cu apă Racova-Gârleni 

o Racova: 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Front de capatare (4 foraje); 

- Realizare statie de clorinare; 

- Retea de distributie in satul Racova L = 18.05 km; 

- Realizare 2 rezervoare de inmagazinare Vtotal = 2 x 500 m
3
. 
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o Garleni: 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Aductiune Racova-Lespezi, L = 0.9 km; 

- 1 statie de pompare; 

- Retea de distributie in satele Garleni, Garlenii de Sus, Lespezi si SurinaL = 27.5 km. 

 
Figura 10.4-12 – Sistem de alimentare cu apă Racova-Gârleni 

 

10.4.1.13 Sistemul de alimentare cu apă Gioseni - Tamași 

o Gioseni: 

Datorita calitatii proaste a apei brute, a capacitatii captarii ce nu acopera necesarul de apa bruta, a gradului 

de acoperire nesatisfacator si a presiunii insuficiente in reteaua de distributie, se propun urmatoarele lucrari: 

- Front de captare nou (6 foraje); 

- Extindere statie de clorinare; 

- Realizare 2 statii de pompare. 
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o Tamasi: 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile sunt urmatoarele: 

- Extindere retea de distributie in satele Tamasi, Chetris si Furnicari L = 10 km. 

 
Figura 10.4-13 – Sistem de alimentare cu apă Gioseni 

 

 

10.4.1.14 Sistemul de alimentare cu apă Hemeiuș 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa 

Hemeius presupun extinderea retelei de distributie in satele Hemeius si Lilieci, L = 12.15 km. 
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Figura 10.4-14 – Sistem de alimentare cu apă Hemeius 

 

10.4.1.15 Sistemul de alimentare cu apă Livezi 

Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 

100%, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de clorinare; 

- Inlocuire aductiune de apa potabila, L = 0.5 km; 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie Livezi, Balaneasa si Orasa L = 4.0 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m
3
. 
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Figura 10.4-15 – Sistem de alimentare cu apă Livezi 

 

10.4.1.16 Sistemul de alimentare cu apă Luizi Călugăra 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse sunt de extinderea retelei de 

distributie in Luizi Calugara si Osebiti, L = 6.14 km. 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Capitol 10- Programul de investitii privind 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”  infrastructura prioritara 

35 

                                                                         

 
Figura 10.4-16 – Sistem de alimentare cu apă Luizi Calugara 

 

10.4.1.17 Sistemul de alimentare cu apă Mănăstirea Cașin 

Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, a capacitatii insuficiente de inmagazinare a apei, 

dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de clorinare; 

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie in satele Manastirea Casin, Lupesti si Parvulesti L = 3.0 km; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m
3
. 
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Figura 10.4-17 – Sistem de alimentare cu apă Mănăstirea Cașin 

 

10.4.1.18 Sistemul de alimentare cu apă Orbeni 

Datorita lipsei facilitatilor de tratare a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 

100%, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare statie de tratare (deferizare/demanganizare); 

- Realizare statie de pompare; 
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- Extindere retea de distributie in Orbeni si Scurta L = 4.5 km. 

 
Figura 10.4-18 – Sistem de alimentare cu apă Orbeni 
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10.4.1.19 Sistemul de alimentare cu apă Pârjol 

Datorita faptului ca sistemul existent de alimentare cu apa nu functioneaza, investitiile propuse pentru zona 

de alimentare Parjol sunt urmatoarele: 

- Reabilitare și extindere front de captare Pârjol; 

- Realizare stație de clorinare; 

- Realizare conductă aducțiune Pârjol-Pustiana L = 1.5 km; 

- Realizare conductă aducțiune Pustiana-Câmpeni L = 1.2 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea de distribuție Bărnești L = 4.5 km; 

- Realizare rețea de distribuție Pârjol L = 8.5 km; 

- Realizare rețea de distribuție Tărâța L = 5.5 km; 

- Realizare rețea de distribuție Câmpeni L = 7.5 km; 

- Realizare rețea de distribuție Pustiana L = 11.0 km; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V = 2 x 300 m
3
. 

 
Figura 10.4-19– Sistem de alimentare cu apă Pârjol 
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10.4.1.20 Sistemul de alimentare cu apă Răcăciuni 

Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 

100%, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- 1 statie de clorinare; 

- Extindere retea de distributie in satul Fundu Racaciuni L = 3.5 km. 

 
Figura 10.4-20 – Sistem de alimentare cu apă Răcăciuni 
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Figura 10.4-21 – Sistem de alimentare cu apă Fundu Răcăciuni 
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10.4.1.21 Sistemul de alimentare cu apă Sănduleni 

Tinand cont de faptul ca sistemul existent nu asigura un grad de deservire satisfacator, investitiile propuse 

presupun extinderea retelei de distributie, L = 3.0 km. 

 
Figura 10.4-22 – Sistem de alimentare cu apă Sănduleni 
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10.4.1.22 Sistemul de alimentare cu apă Sărata 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse presupun extinderea retelei de 

distributie, L = 10.0 km. 

 
Figura 10.4-23– Sistem de alimentare cu apă Sărata 
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10.4.1.23 Sistemul de alimentare cu apă Săucești 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Saucesti, investitiile propuse 

presupun: 

- Realizare aductiune Schineni-Siretu, L = 2.0 km; 

- Realizare retea de distributie Siretu, L = 6.5 km. 

 
Figura 10.4-24– Sistem de alimentare cu apă Săucești 
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10.4.1.24 Sistemul de alimentare cu apă Secuieni 

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare front de captare Secuieni; 

- Realizare stație de clorinare Secuieni; 

- Realizare conductă de aducțiune Secuieni-Fundeni L = 3.0 km; 

- Realizare stație de pompare Secuieni; 

- Realizare rețea de distribuție Secuieni L = 6.5 km; 

- Realizare rețea de distribuție Fundeni L = 4.0 km 

- Realizare rezervor de înmagazinare Secuieni V = 300 m
3
. 

 
Figura 10.4-25– Sistem de alimentare cu apă Secuieni 
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10.4.1.25 Sistemul de alimentare cu apă Ștefan cel Mare 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Stefan cel Mare, investitiile 

propuse presupun extinderea retelei de distributie in localitatile Stefan cel Mare, Bogdana si Negoiesti, L = 

11 km. 

 
Figura 10.4-26– Sistem de alimentare cu apă Ștefan cel Mare 
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10.4.1.26 Sistemul de alimentare cu apă Traian 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Traian, investitiile propuse 

presupun extinderea retelei de distributie in Zapodia, L = 2.5 km. 

Totodata, tinand cont de faptul ca satul Bogdanesti nu detine sistem de alimentare este propusa realizarea 

unuia nou care va include: 

- Front de captare; 

- Statie de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statie de pompare; 

- Retea de distributie L = 3.8 km. 

 
Figura 10.4-27– Sistem de alimentare cu apă Traian 
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Figura 10.4-28– Sistem de alimentare cu apă Bogdanesti 
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10.4.1.27 Sistemul de alimentare cu apă Valea Seacă 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Valea Seaca, investitiile propuse 

presupun: 

- Extinderea retelei de distributie in Valea Seaca, L = 3.0 km; 

- Extinderea retelei de distributie in Cucova, L = 2.0 km. 

 
Figura 10.4-29– Sistem de alimentare cu apă Valea Seaca 
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10.4.1.28 Sistemul de alimentare cu apă Zemeș 

Datorita faptului ca facilitatile de alimentare cu apa sunt insuficiente si nu includ un sistem de dezinfectie, 

iar gradul de acoperire al zonei <100%, investitiile propuse presupun: 

- Extindere captare de suprafata Holmu; 

- Realizare statie de clorinare; 

- Extinderea retelei de distributie in Zemes, L = 12.0 km. 

 
Figura 10.4-30– Sistem de alimentare cu apă Zemeș 
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10.4.2 Infrastructura apei reziduale 

10.4.2.1  Aglomerarea Bacău 

Aglomerarea Bacau este formata din localitatile Bacau, Margineni, Barati, Fantanele, Lilieci, Hemeius, 

Letea Veche, Luizi Calugara, Osebiti, Magura, Sohodol, Crihan, Dealu Mare.  

Satele Magura, Sohodol, Crihan, Dealu Mare (UAT Magura) nu fac parte din prezentul proiect. 

o Bacau 

Datorita gradului ridicat al infiltratiilor care genereaza volume suplimentare de apa ce urmeaza a fi pompate 

si epurate sau al exfiltratiilor care reprezinta riscuri privind sanatatea publica si protectia mediului se 

propune inlocuirea a 16.18 km canalizare. 

Paturile de uscare din cadrul staţiei de epurare Bacău sunt vechi, deteriorate, iar în prezent nu sunt utilizate. 

Este necesară igienizarea suprafeţelor aferente acestor paturi de uscare şi introducerea în circuitul agricol 

pentru a asigura siguranţa populaţiei şi a evita poluarea apei subterane. 

De asemenea, se vor dota cu faciltiati SCADA 13 statii de pompare existente, pentru asigurarea controlului 

echipamentelor si rezolvarea eventualelor avarii in timp real. 

Tinand cont de faptul ca reteaua de canalizare nu acopera in intregime localitatea Bacau, se propune 

extinderea retelei cu 10 km. 

Datorita gradului de acoperire insuficient, cat si pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualelor 

avarii in timp real sunt prezentate investitiile pentru urmatoarele unitati administrativ teritoriale: 

o Mărgineni: 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare Mărgineni, Barați, Pădureni, Trebeș și Valea Budului L = 45.0 

km; 

- Dotare a 3 stații de pompare ape uzate existente cu facilitati SCADA. 

o Hemeiuș: 

- Realizare o stație de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare Hemeiuș și Lilieci L = 32.5 km; 

- Realizare rețea de canalizare Fântânele L = 1.7 km. 

o Letea Veche: 

- Extindere rețea de canalizare Letea Veche L = 5.9 km;  

- Dotare a 20 stații de pompare ape uzate existente cu facilitati SCADA. 

o Luizi Călugăra: 

- Realizare colector Călugăra – BacauL = 3 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea de canalizare L = 17.5 km. 
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Figura 10.4.2.-1– Sistem de canalizare Bacău 

 

10.4.2.2  Cluster Moinești 

o Moinesti: 

Datorita infiltratiilor si exfiltratiilor la nivelul retelei de canalizare si a gradului de acoperire insuficient sunt 

necesare urmatoarele investitii: 

- Inlocuire rețea de canalizare L = 4.05 km; 

- Extindere rețea de canalizare L = 9.15 km. 
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o Poduri: 

Tinand cont de faptul ca aglomerarea Poduri nu detine infrastructura de apa uzata, urmatoarea investitii sunt 

necesare: 

- Realizare colector Poduri – SEAU Moinești Nord L = 1.5 km; 

- Realizare 3 stații de pompare; 

Extindere rețea de canalizare Poduri, Prohozești și Valea SosiiL = 22.0 km 

 
 

Figura 10.4.2-2– Sistem de canalizare Moinești 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Capitol 10- Programul de investitii privind 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”  infrastructura prioritara 

53 

                                                                         

 

10.4.2.3  Cluster Buhuși 

Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata in aglomerarile Blagesti si Racova, sunt propuse urmatoarele 

investitii: 

o Blăgești: 

- Realizare colector Buda-SEAU Buhuși L = 2.9 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea de canalizare Blăgești, Buda, Țârdenii Mari, Valea lui Ion L = 38.6 km. 

o Racova: 

- Realizare colector Racova-SEAU Buhuși L = 0.7 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Racova L = 25.5 km. 

 

 
Figura 10.4.2-3– Sistem de canalizare Buhuși 
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10.4.2.4  Aglomerarea Dărmănești 

Datorita lipsei  sistemului de canalizare in satul Salatruc, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare stație de pompare; 

- Realizare rețea de canalizare Sălătruc L = 4.7 km; 

 
Figura 10.4.2-4– Sistem de canalizare Dărmănești 
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10.4.2.5  Aglomerare Târgu Ocna 

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare stație de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare in Targu Ocna si Poieni L = 10.1 km. 

 
Figura 10.4.2-5– Sistem de canalizare Târgu Ocna 
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10.4.2.6  Cluster Balcani - Pârjol 

Datorita lipsei sistemului de canalizare, investitiile propuse pentru clusterul Parjol – Balcani sunt 

urmatoarele: 

o Balcani: 

- Realizare colector Balcani-Frumoasa-Ludași-SEAU Pârjol L = 5.30 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea de canalizare Balcani și Frumoasa L = 19.80 km. 

o Pârjol: 

- Realizare SEAU Pârjol 10,105 l.e.; 

- Realizare rețea canalizare Câmpeni L = 3.75 km; 

- Realizare rețea canalizare Pustiana L = 5.50 km. 

 
Figura 10.4.2-6– Sistem de canalizare Balcani-Pârjol 
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10.4.2.7  Cluster Căiuți – Ștefan cel Mare 

Tinand cont de faptul ca statia de epurare existenta nu are capacitatea deservirii intregului cluster se 

propune extindere SEAU Popeni cu 4,900 l.e (UAT Caiuti). Datorita lipsei  sistemului de canalizare in 

cadrul aglomerarii Stefan cel Mare, investitiile propuse sunt: 

o Ștefan cel Mare: 

- Realizare colector Negoiești-Căiuți L = 2.5 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea canalizare L = 23.0 km. 

 

 
Figura 10.4.2-7 – Sistem de canalizare Căiuți-Ștefan cel Mare 
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10.4.2.8  Cluster Cașin – Mănăstirea Cașin 

Datorita lipsei  sistemului de canalizare in aglomerarile Casin si Manastirea Casin, investitiile propuse 

pentru clusterul Casin- Manastirea Casin sunt urmatoarele: 

o Cașin: 

- Realizare SEAU Cașin 8,550 l.e.; 

- Realizare retea de canalizare L = 16.18 km; 

- Realizare statie de pompare. 

o Mănăstirea Cașin: 

- Realizare colector Lupești-Cașin L = 2.0 km; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Mănăstirea Cașin, Lupești și Pârvulești L = 17.55 km. 

 

 
Figura 10.4.2-8  – Sistem de canalizare Cașin-Mănăstirea Cașin 
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10.4.2.9  Aglomerarea Cleja 

Datorita lipsei  infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru clusterul Cleja sunt urmatoarele: 

- Realizare SEAU 7,000 l.e.; 

- Realizare colector Cleja-SEAU L = 0.7 km; 

- Realizare stație de pompare; 

- Realizare rețea canalizare in aglomerarea Cleja L = 25.5 km. 

 

 
Figura 10.4.2-9– Sistem de canalizare Cleja 
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10.4.2.10 Aglomerarea Coțofănești 

Datorita lipsei  infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare SEAU 2,900 l.e.; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Coțofănești, Balca și Borsani L = 13.64 km. 

 

 
Figura 10.4.2-10 – Sistem de canalizare Coțofănești 
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10.4.2.11 Aglomerarea Dofteana 

Datorita lipsei  sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare SEAU 9,350 l.e.; 

- Realizare colector Dofteana-SEAU L = 2.15 km; 

- Realizare stație de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Dofteana, Cucuieți, Haghiac, Seaca, Ștefan Voda L = 27.55 km. 

 

 
Figura 10.4.2-11  – Sistem de canalizare Dofteana 
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10.4.2.12 Aglomerarea Fărăoani 

Pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualelor avarii in timp real sunt necesare sisteme SCADA 

pentru 4 stații de pompare ape uzate existente. 

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, se propune extinderea rețelei de 

canalizare L = 6 km. 

 

 
Figura 10.4.2-12 – Sistem de canalizare Fărăoani 
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10.4.2.13 Aglomerarea Gârleni 

Datorita gradului de acoperire insuficient a infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru 

aglomerarea Garleni sunt urmatoarele: 

- Extindere SEAU 4,700 l.e.; 

- Realizare stație de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare Gârleni, Gârlenii de Sus, Lespezi L = 10.45 km; 

- Realizare retea de canalizare sat Surina L = 0.8 km 

 

 
Figura 10.4.2-13– Sistem de canalizare Gârleni 
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10.4.2.14 Aglomerarea Gioseni 

Pentru preluarea intregului debit de apa uzata din aglomerare este prevazuta extinderea statiei de epurare si 

a sistemului de canalizare dupa cum urmeaza: 

- Extindere SEAU 2,150 l.e.; 

- Realizare stație de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare L = 14.70 km 

 
Figura 10.4.2-14 – Sistem de canalizare Gioseni 
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10.4.2.15 Cluster Gura Văii 

Datorita lipsei  infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru aglomerarea Gura Văii sunt 

urmatoarele: 

- Realizare SEAU 2,300 l.e.; 

- Realizare stație de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Gura Văii L = 15.3 km. 

 

 
Figura 10.4.2-15 – Sistem de canalizare Gura Văii 
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10.4.2.16 Cluster Măgirești 

Datorita capacitatii insuficiente a statiei de epurare nu se poate prelua intreg debitul de apa uzata 

colectata,astfel se propune extindere SEAU cu 3,500 l.e. 

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare stație de pompare; 

- Extindere rețea canalizare in aglomerarea Măgirești (Măgirești, Șesuri și Stănești) L = 13.50 

km 

 
Figura 10.4.2-16– Sistem de canalizare Măgirești 
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10.4.2.17 Cluster Orbeni 

Datorita lipsei  infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt: 

- Realizare SEAU 3,900 l.e.; 

- Realizare 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea canalizare Orbeni L = 15.50 km. 

 

 
Figura 10.4.2-17– Sistem de canalizare Orbeni 
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10.4.2.18 Cluster Răcăciuni 

Datorita gradului de acoperire insuficient a infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt 

urmatoarele: 

- Realizare colector Ciuncani-Fundu Răcăciuni L = 1.90 km; 

- Realizare stație de pompare; 

- Extindere rețea canalizare sate Răcăciuni și Gâsteni L = 19.00 km; 

- Realizare rețea canalizare sat Fundu Răcăciuni L = 4.75 km 

 
Figura 10.4.2-18– Sistem de canalizare Răcăciuni 
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10.4.2.19 Cluster Săucești 

Pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualelor avarii in timp real se propune dotarea cu 

facilitati SCADA a 11 stațiii de pompare ape uzate existente. 

 

 
Figura 10.4.2-19– Sistem de canalizare Săucești 
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10.4.2.20 Cluster Târgu Trotuș 

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele: 

- Realizare conductă de refulare (colector principal) Tuta-Târgu Trotuș L = 1.0 km; 

- Realizare 2 stații de pompare Târgu Trotuș; 

- Realizare 2 stații de pompare Tuta; 

- Extindere rețea de canalizare Târgu Trotuș L = 12.0 km; 

- Extindere rețea de canalizare Tuta L = 6.0 km. 

 

 
 Figura 10.4.2-20– Sistem de canalizare Târgu Trotuș 
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10.4.2.21 Aglomerarea Valea Seacă 

Datorita capacitatii insuficiente a statiei de epurare astfel incat nu se poate prelua intreg debitul de apa uzata 

colectata se propune extindere SEAU cu 1,500 l.e. 

Totodata, este necesara extinderea sistemului de canalizare in aglomerarea Valea Seaca. Lucrarile propuse 

sunt: 

- Realizare 3 stații de pompare; 

- Extindere rețea de canalizare Valea Seacă L = 2.5 km 

 
Figura 10.4.2-21– Sistem de canalizare Valea Seacă 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Capitol 10- Programul de investitii privind 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”  infrastructura prioritara 

72 

                                                                         

10.4.2.22 Aglomerarea Zemeș 

Datorita faptului ca statia de epurare existenta nu respecta normele privind calitatea apei uzate epurate 

descarcate in emisar se propune reabilitare/extindere SEAU Zemeș 3,290 l.e. 

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, este necesara extindere rețelei de 

canalizare L = 12.50 km. 

 
Figura 10.4.2-22– Sistem de canalizare Zemeș 
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10.4.3 Lucrari suplimentare 

La nivelul zonei de operare a SC CRAB (existenta şi viitoare) sunt necesare următoarele lucrari: 

a) Extinderea sistemului SCADA; 

b) Procurare 2 echipamente de detectare pierderi; 

c) Procurare 4 echipamente vidanjare; 

Descrierea lucrarilor suplimentare propuse este: 

a) Realizarea sistemului SCADA de monitorizare, control si interventie la nivelul Operatorului 

Regional (extinderea sistemului SCADA la nivelul zonelor rurale). 

Prin proiect s-au propus urmatoarele investitii de care vor beneficia in aceasta etapa locuitorii 

deserviti de Compania regionala de Apa din aria Operatorului Regional – zona rurala: Balcani, 

Barsanesti, Beresti – Tazlau, Blagesti, Caiuti, Casin, Cleja, Cotofanesti, Dofteana, Faraoani, 

Garleni, Gioseni, Gura Vaii, Hemeius, Letea Veche, Livezi, Luizi-Calugara, Magiresti, Manastirea 

Casin, Margineni, Orbeni, Parjol, Poduri, Racaciuni, Racova, Sanduleni, Sarata, Saucesti, Secuieni, 

Stefan cel Mare, Tamasi, Targu Trotus, Traian, Valea Seaca, Zemes. 

 Achizitionarea si montarea echipamentelor SCADA la nivelul Operatorului Regional CRAB 

pentru monitorizarea eficientă a punctelor de lucru (statii de pompare, gospodarii de apa, statii 

de epurare etc) din UAT-urile amintite mai sus, prin intermediul Dispeceratului Central 

(realizat la nivelul centrelor urbane). In cadrul Dispeceratului Central (nu constituie subiectul 

prezentului proiect) se va realiza supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de 

funcţionare şi achiziţia datelor de la echipamentele montate la nivelul UAT-urilor: senzori 

presiune, senzori de nivel rezervoare, debitmetre zonale, senzori clor remanent etc. 

 Realizarea unor dispecerate regionale (pentru un numar relevant de UAT-uri) care sa permita 

monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa UAT-urile amintite.  

 Achizitionarea si montarea de sonde de monitorizare debite si clor remanent, masurare de 

presiune in retelele de distributie apa potabila din UAT-urile mentionate anterior, precum si 

achizitionarea de apometre cu posibilitatea transmiterii la distanta a citirilor, in vederea 

constituirii de zone de masurare si control pentru monitorizarea functionarii retelei. 

 Achizitionarea si montarea de instrumente de monitorizare specifice in gospodariile de apa si 

statiile de pompare aferente.  

Scopul acestei investiţii îl constituie creşterea randamentului de funcţionare a sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaţionale respectiv creşterea calităţii 

serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonaţi. 

In urmatoarele faze de proiectare, dupa realizarea tuturor studiilor de teren, se vor stabili cu 

exactitate numarul si tipul echipamentelor necesare, astfel incat exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare sa poate fi realizata in bune conditii. 

 

b) Dotarea cu 2 echipamente de detectare pierderi 

La nivelul urban, nivelul pierderilor in sistemele operate in prezent deja de catre OR este de 50.4%-66.7% 

in mediu urban si de 6.9% - 79.3%. Prin urmare, identificarea si remedierea avariilor in timp real este 

imperios necesara in vederea reducerii volumului de apa potabila pierdut. 

Astfel, se vor procura doua seturi de echipamente de detectie pierderi de apa si trasee care sa contina 

urmatoarele: 

- Setul numarul 1 de echipamente: 

o Autolaborator pentru detectie pierderi apa potabila; 

o Locator trasee; 

o Corelator pierderi; 

o Ureche electronica; 

o Georadar pentru detectie bransamente si conducte. 

- Setul numarul 2 de echipamente: 

o Locator de trasee; 

o Locator trasee; 

o Corelator pierderi; 

o Ureche electronica; 

o Georadar pentru detectie bransamente si conducte. 
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c) Dotarea cu 4 echipamente de vidanjare 

Avand in vedere faptul ca: 

 In cadrul sistemelor de canalizare exista tronsoane cu grad ridicat de uzura, fiind caracterizate 

de colmatari care impun operatii de intretinere periodice, aceste echipamente faciliteaza 

remedierea avariilor; 

 Aria de operare, in ceea ce priveste sistemele de canalizare, se va extinde cu aprox 47% (din 

punct de vedere al locuitorilor echivalenti deserviti), ceea ce implica suprafata extinsa de 

operare si numar ridicat de solicitari, 

 Exista zone in care populatia detine fose septice,  

procurarea echipamentelor de vidanjare este absolut necesara. 


