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Capitol 3 – Previziuni 

3.1 Sumar 
 
 
Acest capitol este format din doua secţiuni. Prima secţiune cuprinde analiza indicatorilor macro şi socio-

economici relevanţi şi cea mai recentă tendinţă de evoluţie a acestora la nivel naţional, regional şi 

judeţean şi prezintă prognozele privind evoluţia populaţiei, a veniturilor populaţiei şi a activităţii 

economice în judeţul Bacău în intervalul 2013 – 2043. Aceste prognoze reprezintă bază pentru 

următoarele determinări de investiţii pe termen lung în sectorul apei în judeţul Bacău. 

Acest capitol cuprinde prognoze pentru evoluţia viitoare a populaţiei, a activităţii economice şi a 

veniturilor populaţiei la nivel judeţului, prezentate pentru perioada de timp 2013 – 2043. Aceste prognoze 

servesc ca bază pentru pentru viitoarele determinari şi evaluări ale investiţiilor necesare în sectorul apei în 

judeţul Bacău. 

Unul din cei mai importanţi paşi la elaborarea unui Master Plan la nivel judeţean îl reprezintă definirea 

aglomerărilor şi după efectuarea analizelor de opţiuni, a “clusterelor” pe aglomerări. Aproximările şi 

premisele majore luate în considerare sunt prezentate mai jos şi reprezintă suportul pentru proiectarea 

aglomerărilor. 

Pentru judeţul Bacău s-a efectuat o revizuire a tuturor aglomerărilor, în conformitate cu cerinţele stipulate 

în Anexa 3 a Programului Naţional de Implementare. Prognoza populaţiei este prezentată în anexa D2.1 a 

acestui Master Plan. 

Din punct de vedere administrativ cuprinde 8 oraşe (din care 3 municipii) , 85 de comune şi 498 de sate. 

Judeţul Bacău are în total 85 comune, din care 81 de comune cu mai mult de 2,000 populaţie 

echivalentă/UAT. Acest lucru reflectă ceea ce a fost descris în capitolul 2.2 – Zona de proiect şi faptul că 

judeţul Bacău prezintă o distribuţie teritorială echilibrată. 

In prima parte este prezentată evoluţia economică pe termen scurt, pe perioada 2013 – 2018. 

In partea de mijloc a capitolului este estimată evoluţia populaţiei judeţului raportată la nivel naţional şi 

regional. Prognoza pentru perioada 2013 – 2025 urmareste indicatorii de prognoza ai Institutului Naţional 

de Staţisticasi pentru perioada 2025 – 2043 evoluţia estimată a fost corectată luând în considerare 

migraţia reală a populaţiei pentru acest interval. 

A treia parte a acestui capitol se concentrează asupra prognozei privind veniturile populaţiei, luând în 

considerare evoluţia istorică recentă a venitului brut pe cap de locuitor, dimensiunea medie a unei 

gospodării, nivelul mediu de taxe şi contribuţii sociale din cadrul venitului brut pe o gospodărie. Prognoză 

este prezentată pentru intervalul 2013 – 2043, pentru nivel urban şi nivel rural; anul de bază considerat 

este 2013. 

În a doua secţiune sunt introduse estimările privind viitoarele cerinţe de apă, debite de apă uzată şi 

încărcări ale apei uzate pentru diferite oraşe ale judeţului. Valorile rezultate vor constitui baza pentru 

dimensionarea facilităţilor de apă şi apă uzată necesar a fi realizate pentru acoperirea nevoilor până în 

anul 2043. 
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3.2 Metodologie şi Ipoteze 

Unul din cei mai importanţi paşi în elaborarea Planului Director la nivel de judeţ îl reprezintă definirea 

aglomerărilor şi, pe baza analizelor de opţiuni, identificarea “clusterelor” de aglomerări. Abordarea 

strategică şi premisele relevante luate în considerare sunt prezentate mai jos (sub-capitolul 3.2.1). 

Metodologia şi premisele de calcul sunt descrise în subcapitolele corespondente pentru proiecţiile 

economice (capitolul 8.2) şi pentru proiecţiile tehnice de apă şi apă uzată (capitolul 7.4). 

 

3.2.1 Abordarea strategică pentru definirea aglomerărilor 

3.2.1.1 Consideraţii generale 

Termenul “aglomerare” este definit şi explicitat în două documente: 

- Directiva 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, articolul 2.4  

- Termeni şi definiţii ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, 16 ianuarie 

2007, Bruxelles, Capitolul 1 

Definiţia cheie a unei aglomerări în conformitate cu Directiva europeanăde apă uzată: 91/271/ EEC 

privind epurarea apei uzate urbane, aşa cum a fost amendată de către Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 

februarie 1998, ale cărei clarificări importante au fost prevăzute în “Termeni şi definiţii ai Directivei de 

tratare a apei uzate”, emisă în luna ianuarie 2007, este după cum urmează:  

“Aglomerarea înseamnă o zonă unde populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de 

concentrate pentru ca apă uzată urbană să fie colectată şi condusă către o staţie de epurare sau 

către un punct final de descărcare” 

Cele mai importante cuvinte în aceasta definiţie sunt “suficient de concentrate”. Acesti termeni nu sunt 

legal definiţi în Directiva şi pot fi inteleşi doar cu ajutorul altor argumente tehnice şi economice. Ca 

urmare, există o flexibilitate în interpretarea Directivei, în special asupra ideii de cat de mult o aglomerare 

poate să se incadreze în zona de “densitate scazută a populaţiei”. Acest lucru este cu precădere relevant 

pentru micile aglomerări sau municipalităţi, care pot fi încadrate la una dintre categoriile din Directiva 

(2,000 P.E., 10,000 P.E. şi 100,000 P.E.). 

O aglomerare poate include mai mult de o municipalitate sau doar părti ale unei municipalităţi. 

Documentul “Termeni şi Definiţii ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane” 

precizeazăurmătoarele: 

- Existenţa unei aglomerări este independenta de existenţa sistemului de colectare. De aceea, 

conceptul de aglomerare include acele zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu exista 

încă un sistem de colectare; 

- Aglomerarea este definită ca o suprafaţă suficient de concentrată şi nu ca o zonă de colectare a 

unui sistem existent de canalizare conectat la o anumită staţie de epurare; 

- O aglomerare poate de asemenea să contina zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu 

exista încă un sistem centralizat de colectare sau/şi unde apă uzată este manageriata în sisteme 

individuale sau alte sisteme adecvate sau colectate în orice alt mod; 
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- Nu este necesar ca limitele aglomerării să coincidă cu limitele sistemului de colectare (doar în 

cazul unui procent de conectare de 100%); 

- Limitele unei aglomerări poate sau nu poate să corespundă cu limitele entităţilor administrative; 

- Limitele unei aglomerări sunt bazate pe concentraţia populaţiei (densitatea populaţiei) şi 

concentraţia activităţi economice; 

- Limitele unei aglomerări trebuie să fie definite pe baza unei evaluări pentru fiecare caz în parte; 

- Limitele aglomerărilor şi încărcarile generate (locuitori - echivalenti) trebuie să ţina cont de 

dezvoltarea viitoare şi trebuie să fie în mod regulat actualizate; 

- Aglomerarea poate fi deservită de una sau câteva staţii de epurare. Mai mult, o singură 

aglomerare poate fi deservită de mai multe sisteme de colectare, fiecare dintre ele fiind conectat 

la una sau mai multe staţii de epurare. În mod similar, mai multe sisteme de colectare pot fi 

conectate la aceeasi staţie de epurare; 

- Încărcarea de poluanţi generată de către o aglomerare deservită de doua sisteme de colectare şi 

de douăstaţii de epurare nu trebuie să fie subdivizată în doua zone de canalizare a sistemului de 

colectare. Tipul de tehnologie de tratare selectat (mai stringent) depinde de încărcarile totale 

generate de către întreaga aglomerare. 

- Atunci când mai multe aglomerări, distincte şi fizic separate, au sisteme separate de colectare, 

dar sunt deservite de către o singurăstaţie de epurare, obligaţiile impuse de Directiva de tratare a 

apei uzate urbane sunt determinate de mărimea fiecărei aglomerări. Oricum, din perspectiva 

altor directive (Directiva privind apa de îmbăiere şi Directiva cadru pentru apă), impactul 

cumulativ (suma tuturor încărcarilor generate de toate aglomerările deservite de o staţie de 

epurare) trebuie luat în considerare. Ca rezultat, cerinţele (Articolul 3 şi Articolul 4) şi termenii 

de conformare respectivi conform Tratatului de Aderare sunt definiţi pentru fiecare aglomerare; 

- Dacă o aglomerare are mai mult de 10,000 P.E., pentru apa evacuată în zone sensibile, trebuie 

prevăzut un tratament mai riguros (epurare terţiară), până la termenul limită; 

- Aglomerările cuprinse între 2,000 şi 10,000 locuitori trebuie prevăzute a fi echipate cu reţea de 

canalizare şi facilităţi de epurare, având cel puţin o tratare secundară sau o tratare echivalentă în 

conformitate cu Anexa I B (Art. 4 paragraful 1, 3) din Directivă; 

- Se poate întampla ca o aglomerare să descrească în timp ca mărime şi ca un sistem de colectare 

să nu mai coincidă cu limitele aglomerării. În acest caz, limitele aglomerării trebuie revizuite şi 

mărimea aglomerării trebuie reactualizată; 

- Toata apă uzată urbană dintr-o aglomerare trebuie colectată, canalizată şi tratată aşa cum o cere 

Directiva, avându-se în vedere prevederea de deversoare pentru apa de ploaie; 

Încărcarile totale generate de o aglomerare exprimă mărimea aglomerării în termeni tehnici şi 

este primul criteriu important pentru determinarea colectării de apă uzată şi a cerinţelor de 

epurare. 

- Din documentul mai sus mentionat reiese că pentru aglomerările definite poate fi selectat un 

sistem centralizat sau necentralizat de apă uzată. Aceste variante sunt analizate în capitolul 5 – 

Analize de Opţiuni. 

Referitor la prevederea unei epurări adecvate, pentru aglomerările definite se ia în considerare următoarea 

specificare: “Statele membre trebuie să se asigure ca sistemele de colectare a apelor uzate urbane, înainte 
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de descarcarea lor în zonele sensibile, trebuie să fie supuse unui proces stringent de epurare, asa cum 

prevede Articolul 4 din 31 decembrie 1998, pentru toate descărcările provenite de la aglomerări avand 

mai mult de 10,000 P.E.” 

Consultantul, pentru a respecta obligaţiile Directivei de apă uzată – privitoare la prevederea unei epurări 

adecvate pentru aglomerările definite – va considera următoarele nivele standardizate de epurare, redate 

în tabelul de mai jos: 

Tabel 3.2-1- Nivele standardizate privind colectarea şi epurarea apelor uzate  

Obligatii pentru Sistemul de canalizare Epurare 

Aglomerări avand mai mult 

de 100,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Subiectul unui nivel ridicat de epurare 

(art. 5 paragraf 2) – indepartarea 

nutrientilor şi cele mai ridicate standarde 

pentru N şi P 

Aglomerări avand mai mult 

de 10,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Subiectul unei epurari mai stringente (Art. 

5 paragraf 2) – indepartarea nutrientilor 

Aglomerări avand mai mult 

de 2,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Epurare secundare sau echivalenta, conf. 

Anexa 1B (Art. 4 paragraf 1, 3) 

Aglomerări avand mai 

puţin de 2,000 PE 
NU sunt cerinţe specifice 

Nu sunt cerinţe specifice, dar sunt 

subiectul unei „epurari adecvate” (Art. 7) 

 

3.2.1.2 Consideraţii specifice 

Se va utiliza următoarea listă de consideraţii în definirea aglomerărilor posibile, care descrie delimitările 

tehnice şi de cost reale: 

• Mărimea aglomerării (P.E.); 

Încărcarea totala a apei uzate generate de o aglomerare exprimă mărimea unei aglomerări în termeni 

tehnici şi este primul criteriu important pentru determinarea colectării apei uzate şi a cerinţelor de epurare, 

cat şi a obligatiilor corespunzatoare. Încărcarea generata sau mărimea aglomerării este exprimată în 

populaţie echivalentă (P.E.). 

Cum mărimea aglomerării este unul din parametrii importanţi care trebuie să fie luaţi în considerare, 

numărul locuitorilor în cadrul zonei respective şi populaţia echivalentă trebuie să fie cuprinse într-un 

criteriu de definire relevant. Numărul populaţiei conectate reflectă viitorul flux de venit, iar numărul 

populaţiei echivalente oferă o idee asupra industriei conectate. Acest lucru va fi relevant pentru aspectele 

financiare în selectarea aglomerărilor şi mai tarziu în prioritizarea investiţiilor. 

În conformitate cu Directiva de apă, Consultantul a efectuat calculul populaţiei echivalente (P.E.) 

bazându-se pe următoarea specificaţie: 
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“Încărcarea de poluanţi generată sau mărimea aglomerării este exprimata în P.E. În conformitate cu 

Articolul 2(6) din Directiva: o populaţie echivalenta (1 P.E.) inseamna încărcarea organica biodegradabilă 

având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60g de oxigen pe zi”. 

Rezultă de aici capopulaţia echivalentă este o măsură a poluării, reprezentând încărcarea organică 

biodegradabilă medie pe persoană şi zi. Încărcarea provenită dintr-o zonă de colectare sau dintr-o 

aglomerare este generatăde apă uzată colectată din: 

• Gospodării (populaţie rezidentă sau nonrezidentă); 

• Unităti ne-domestice sau industriale. 

Apa uzată industrială colectată de la intreprinderi sau unităti economice (incluzand intreprinderi mici şi 

mijlocii) este sau trebuie să fie descarcată într-un sistem de colectare sau într-o staţie de epurare. 

În acest context calculele a fost realizate cu următoarele formule: 

• P.E. (casnic) = numărul locuitorilor; 

• P.E. (non - casnic) = încărcarea apei uzate (kg/zi) / 60g/zi x 1000; 

• P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non - casnic). 

În privinţa apei non-casnice, principalele zone urbane având infrastructura dezvoltată atrag unităţi 

industriale în vecinătăţi. În cazul în care apă uzată poate fi descarcată într-o reţea de canalizare valoarea 

P.E. tebuie calculată aşa cum s-a menţionat mai sus. 

In caz ca nu sunt disponibile informaţii privind starea industriei sau a centrelor comerciale în unele zone, 

se adoptă următoarele ipoteze pentru calculul populaţiei echivalente în zonele rurale: 

Tabel nr 3.2-2-Determinarea populaţiei echivalente 

Dimensiunea aglomerării Valoare PE (% din numărul de locuitori) 

Peste 100,000  1.30 

Intre10,000 şi 100,000 locuitori 1.25 

Intre7,000 şi 10,000 locuitori 1.15 

Intre 5,000 şi 7,000 locuitori 1.13 

Intre 3,000 şi 5,000 locuitori 1.12 

Intre 2,000 şi 3,000 locuitori 1.09 

Intre 1,500 şi 2,000 locuitori 1.07 

Intre 500 şi 1,500 locuitori 1.05 

Mai puţin de 500 locuitori 1.03 

 

• Consideraţii asupra zonelor asa cum a fost specificat în Planul de implementare 

Zona avută în vedere în proiect, asa cum a fost dată în Planul de implementare experimental aduce judeţul 

la asezămintele cele mai mari (oraşe). Acest lucru este strategic aplicabil în conformitate cu prevederile 
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legale, financiare şi socio – economice: conformitate, număr de locuitori conectati, buget indicativ, 

sustenabilitate financiară, suportabilitate etc.). Aglomerările definite în acest Master Plan vor include cel 

puţin asezămintele urbane principale, odată ce acestea au deja sistemul lor de colectare şi epurare. 

Calitatea şi randamentul acestora sunt, ca urmare, subiectul evaluării detaliate. 

• Amplasare geografică şi topografie; 

Consideraţiile privind topografia terenului pentru investigarea zonelor de colectare este din punct de 

vedere tehnic primul pas în dezvoltarea conceptelor de colectare. Acest lucru nu este în mod direct legat 

de definiţia aglomerării. Consultantul a definit aglomerările în stransă legatură cu dezvoltarea unei zone 

comune din punct de vedere topografic. Acest lucru permite extensia aglomerării în cazul în care aşezările 

vor fi “destul de concentrate” în viitor. Astfel, pot fi folosite viitoare investiţii în mod eficace şi sustenabil 

financiar (fără staţii de pompare, mai puţine costuri de reinvestiţii, consum mai mic de energie etc.). 

• Existenţa reţelei de colectare, a staţiei de epurare şi evaluarea tehnică a performanţelor; 

Prezenţa infrastructurii de apă uzată (staţie de epurare sau sistem de colectare) este cu siguranţă un 

criteriu relevant pentru definirea aglomerărilor. Oricum, definirea pe baza de efectivitate a costurilor a 

măsurilor tehnice trebuie să ia în considerare utilizarea instalaţiilor existente (reabilitare si/sau extindere). 

Decizia asupra realizării unor noi facilităţi trebuie să fie studiată de la caz la caz. 

• Costuri de investiţie şi costuri de operare şi intretinere pentru acoperirea integrală a aglomerării; 

Unul din cei mai importanţi parametri pentru definirea aglomerărilor poate fi aspectul financiar, deoarece 

măsurile de proiect trebuie să fie eficienţe din punctul de vedere al costurilor şi sustenabilitatea financiară 

trebuie să fie una din ţintele majore ale proiectului. Pentru alegerea aglomerărilor se va realiza analiza 

privind sustenabilitatea financiară şi analiza. 

 

3.2.1.3 Criterii pentru definirea aglomerărilor 

În conformitate cu Directiva de apă uzatasi cu Termenii şi definiţiile Directivei de tratare a apei uzate 

urbane, criteriile pentru definirea aglomerărilor sunt după cum urmează: 

• Concentraţia populaţiei – densitatea populaţiei într-o anumită zonă; 

Cel mai important cuvant al definiţiei aglomerării este termenul “suficient de concentrat” care nu este în 

mod legal definit de către Directivă şi poate fi inteles doar cu ajutorul altor argumente tehnice şi 

economice. 

• Concentrarea activităţilor economice; 

Definirea aglomerării în termeni tehnici trebuie să fie fondată pe condiţiile locale şi poate să aibă diferite 

abordări în cadrul diferitelor ţări europene. Distribuţia asezămintelor şi metodele tradiţionale de 

construcţie sunt diferite pe intinsul Europei. 

În România populaţia îşi dezvoltă asezăminele de-a lungul drumurilor principale sau de-a lungul 

cursurilor de apă. Dezvoltarea generală a zonelor construite în oraşele mici diferă faţă cea din oraşele mai 

mari. 
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• Concentrarea suficientă a acestor două criterii mai sus menţionate pentru ca apă uzată să fie 

colectată şi transportată; 

Definirea aglomerării în termini tehnici trebuie să fie fondata pe condiţiile locale şi poate să aiba diferite 

abordari în cadrul diferitelor tari europene. Distributia asezamintelor şi metodele traditionale de 

constructie sunt diferite pe intinsul Europei. 

Situatia existenta din România prezintă diferente mari în privinţa accesului populaţiei la servicii de apă şi 

apa uzata. Populaţia isi dezvolta asezaminele de-a lungul drumurilor principale sau de-a lungul cursurilor 

de apă. Dezvoltarea generala a zonelor construite în oraşele mici difera fata de cea din oraşele mai mari. 

 

3.2.1.4 Limita aglomerării 

Limitele aglomerării sunt definite ca limite ale zonelor construite în prezent şi ale zonelor ce urmează a fi 

construite unde apă uzată poate fi colectatain termeni de eficienţa a costurilor (densitati mari de cladiri 

care genereaza apa uzata). Daca doua sau mai multe astfel de zone sunt suficient de apropiate teritorial 

incat să reprezinte o varianta avantajoasa pentru o solutie comuna, din punctul de vedere al costurilor, 

atunci acestea pot forma o singura aglomerare. 

Limitele aglomerărilor au fost definite utilizându-se hărţi recente şi toate datele disponibile pentru a 

delimita zonele concentrate de asezăminte. Dezvoltarea viitoare a aglomerării a fost luată în considerare 

prin intermediul planurilor generale de urbanism (PUG). Aceasta abordare oferă o vedere asupra 

dezvoltării rezidentiale, industriale şi comerciale viitoare. 

Experienţa în definirea aglomerărilor şi în planificarea infrastructurii de apă uzată din cadrul UE arată o 

uniformizare în definirea limitelor aglomerărilor. Alegerea finală a soluţiilor centralizate sau 

descentralizate se bazează totuşi pe comparaţii realizate pentru fiecare caz în parte. 

Următoarea figură arată un exemplu în definirea limitelor aglomerării, care a fost realizat în Republica 

Cehă. 

 
Figura 3.2-1-Exemplu de definire a limitei unei aglomerări 

Limita unei aglomerări este linia care include zonele concentrate ale aşezării umane. 
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Consultantul recomandă stabilirea acestei limite la o anumită distanţă fără să mai existe condiţia existenţei 

sau nu a unei anumite densităţi de clădiri. Aceasta distanţă a fost stabilită la 200 m pentru aglomerări de 

peste 10,000 P.E. şi cca 150 m pentru restul aglomerărilor mai mici selectate. 

 

3.2.1.5 Clustere pe aglomerări 

Limita unui cluster este linia care reunifică un grup de asezaminte/aglomerări care pot fi prinse impreuna 

pentru a fi deservite de un sistem centralizat de colectare şi epurare a apei uzate. 

Aglomerările grupate nu sunt prinse intotdeauna în acelasi sistem de colectare dar trebuie să fie suficient 

de apropiate teritorial pentru a fi interconectate. Nu mai puţin decizia privind adoptarea unui sistem de 

apă uzată centralizat sau descentralizat trebuie să fie subiectul unei analize de variante în care eficienţa 

investiţiei trebuie confirmată de o evaluare tehnică şi economică. 

Următoarea imagine oferă un exemplu de cluster de aglomerări: 

 
Figura 3.2-2 - Exemplu de aglomerări cuprinse în cluster pentru sistem de apă uzată centralizat 

 

3.2.1.6 Rezumatul aglomerărilor definite în judeţul Bacău 

Caracteristica particulară a judeţului Bacău, unul din cele mai dense judeţe din România, este ca are 

numai câteva localităţi cu caracter urban şi o multitudine de localităţi cu caracter rural, care sunt uneori 

foarte apropiate, adesea orientate de-a lungul drumurilor sau văilor şi câteodata se unesc datorită 

extinderii zonelor populate sau zonelor cu activităţi economice. 

De aceea, Consultantul a decis să faca o evaluare specială pentru verificarea acestor aglomerări, care sunt 

foarte apropiate una de cealalta. Toate aglomerările au fost verificate pe teren şi rezultatele acestei 

activităţi sunt sumarizate într-un raport separat. 

Următorul tabel înfăţişează o imagine de ansamblu asupra aglomerărilor definite: 
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Tabel nr 3.2-3- Impartirea populaţiei în judeţul Bacău, conform aglomerărilor definite 

Distribuţia populaţiei 

Limita maximă Limita minimă Număr Populaţie % din total 

1,000,000 100,000 1 205,676 29% 

100,000 10,000 6 139,104 20% 

10,000 5,000 11 70,338 10% 

5,000 2,000 35 122,505 18% 

< 2,000 - 275 160,333 23% 

TOTAL  330 697,956 100% 

 

Lista este cu siguranta elocventa şi trebuie ajustata pe tiparul Anexei 3 a POS (Programul Operational 

Sectorial). Cu toate acestea, definirea aglomerărilor trebuie să cuprinda toate aglomerările avand peste 

2,000 P.E. 

Datele de conformitate mentionate în anexa 3 a POS au fost diferentiate pentru colectarea apei uzate şi 

pentru epurarea apei uzate. Consultantul nu recomanda implementarea unor infrastructuri de colectare şi 

epurare la date diferite odata ce punerea în operare a unei reţele de colectare fără o epurare eficienţa nu 

este eligibilain acest proiect. 

Anexa 3 a POS mentionează termene de indeplinire a obiectivelor privind aglomerările de peste 2,000 

P.E. asa cum sunt redate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3.2-4 Termene limită de conformare 

PE Termen limită pentru conformare 

POS Tratatul de aderare 

>100,000 2007 – Canalizare 

2010 – Epurare 

2010 

100,000 – 10,000 2010 – Canalizare 

2013 – Epurare 

2010 – Canalizare 

10,000 – 7,500 2013 – Canalizare 

2015 – Epurare 

2013 – Epurare 

7,500 – 3,500 2017 – Canalizare 

2017 – Epurare 

2020 

3,500 – 2,000 2020 – Canalizare 

2020 - Epurare 

2020 

 

3.3 Previziuni socio - economice 

3.3.1 Perspectivele dezvoltarii economice 

Conform celei mai recente prognoze publicate de CNP (noiembrie 2013), în perioada 2014 - 2017, PIB-ul 

judeţului este asteptat să se majoreze cu o rata medie de 2,6% p.a. (vezi tabelul de mai jos).  

PIB/cap de locuitor al acestui judeţ va creste la 4.920 Euro/locuitor în 2014 şi respectiv 5.235 

Euro/locuitor în 2015, plasând judeţul Bacău pe poziţia a două dintre judeţele Regiunii Nord-Est, dupa 

Iasi.              .  

In perioada previzionata, se asteapta ca atat ocuparea civila cat şi numarul mediu de salariati vor creste, în 

timp ce rata şomajului va scadea USOR pana la 6,1% în 2014 şi 6,0% în 2015, valori situate peste ratele 

regionale (5,6% în 2014, respectiv 5,4% în 2015) şi peste ratele naţionale (4,8% şi respectiv 4,6%). 
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Previziunile privind principalii indicatori economici conform CNP sunt prezentate pe scurt în tabelul 

următor: 

Tabelul 3.3-1 Evoluţia principalilor indicatori economici în Judeţul Bacău, 2014 - 2017 

Indicator U.m. 2014 2015 2016 2017 

Cresterea reala a PIB % 2,0 2,3 2,9 3,2 

PIB/cap de locuitor  Euro 4.920 5.235 5.535 5.893 

Ocuparea civila       

   - rata anuala de crestere  % 0,4 0,3 0,3 0,3 

Salariul mediu net  RON 1.369 1.412 1.459 1.510 

 - rata anuala de crestere (reala) % 3,1 3,1 3,3 3,5 

Rata şomajului % 6,1 6,0 5,9 5,8 

Sursa: CNP, noiembrie 2013 

Cresterile salariale au fost estimate la 3,1% în 2014 2015, niveluri situate sub cel regional: 4,8% în 2014 

şi 4,2% în 2015. 

In ceea ce priveste prognozele socio-economice pe termen lung la nivel judeţean, consultantul considera o 

evoluţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel naţional. 

 

3.3.2 Previziuni demografice la nivel judeţean 

Asa cum a fost menţionat în capitolele de mai sus, datele statistice oficiale prezintă o populaţie în declin 

pentru România şi Regiunea Nord-Est, inclusiv judeţul Bacău. Acest declin se datorează influentei a doi 

factori principali: sporul natural negativ (rata natalitatii este mai redusa decat rata mortalitatii) şi 

emigrarea. Emigrarea a fost stimulata în principal de inchiderea multor companii industriale mari care au 

last multi lucratori în şomaj. În viitor, se previzionează ca emigrarea să fie mai puţin importanta, însă 

populaţia totala va continua să se reducă din cauza sporului natural negativ.  

Toate prognozele privind populaţia publicate recent în România
1
, inclusiv variantele optimiste, estimează 

o continuare a tendintei demografice descrescatoare. Următorul grafic prezintă atât evoluţia populaţiei în 

România în perioada 2000– 2042 cat şi nivelul estimat al populaţiei pe parcursul următoarelor doua 

decenii, conform previziunilor Institutului Naţional de Statistica (INS). 

                                                           
1 Printre prognoze se gasesc doua publicate de INS in 2004, 2005 si 2008. 
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Sursa: INS 

Figura 0-1 Statistici privind populaţia şi prognoze oficiale recente la nivel naţional 

 

 

Sursa: INS 

Figura 0-2 Statistici privind populaţia şi prognoze oficiale recente la nivel naţional 

Cu excepţia celor mai optimiste variante, se previzionează ca populaţia totala la nivel naţional se va 

reduce de la aproximativ 20,12 milioane locuitori în 2011 la o valoare cuprinsă intre 18,5 şi 18,8 milioane 

locuitori în 2025, în principal din cauza sporului natural negativ (care a fost negativ în mod continuu 

incepand din anul 1992) şi a unui sold negativ al fenomenului de migratie externa. 

Prognozele INS din 2014 şi 2015 estimează de asemenea o reducere a numarului populaţiei pentru toate 

cele opt Regiuni de Dezvoltare şi 42 judeţe din România (inclusiv Bucuresti). Diferente intre prognozele 

individuale şi variante exista numai privind rata de declin a populaţiei. 

Prognoza privind populaţia elaborata de Consultant pentru Judeţul Bacău se bazeaza pe date istorice 

privind populaţia şi pe prognoze privind populaţia publicate de INS. Anul de baza pentru prognoza este 

2011, ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS privind populaţia. Prognoza a fost 

revizuita pentru a lua în considerare datele privind populaţia publicate de INS pentru anul 2011 privind 

recensământul populaţiei. Consultantul a utilizat diferite rate de crestere aplicate la intervale de 14 şi 25 

ani incepand din anul 2011 pana în anul 2050. 
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Pentru prognoza privind populaţia Regiunii de Proiect din judeţul Bacău, au fost utilizate următoarele rate 

medii anuale de crestere. Consultantul a luat în considerare varianta medie de evoluţie a populaţiei, 

considerând tendintele privind evoluţia populaţiei, prezentate în statisticile oficiale ale INS. 

Tabelul 3.3-2 Ratele medii anuale de crestere privind populaţia, estimate la nivelul zonelor urbane şi 

rurale din judeţul Bacău 

Toate valorile în % p.an. 
Judeţul Bacău 

2011-2025 2025-2050 

Media Totala -0,44 -0,75 

Pe baza ratelor medii anuale de crestere prezentate mai sus, populaţia previzionata pentru perioada 2011– 

2043 din judeţul Bacău este următoarea: 

 

Tabelul 3.3-3 Evoluţia proiectata a populaţiei în regiunea de proiect din judeţul Bacău, 2011-2043 

Populaţie 

judeţ Bacău 
2007 2010 

2011-

recensământ 
2013 2015 2020 2025 2035 2043 

Total 

jud.Bacău 719.844 714.641 616.168 611.798 607.459 596.746 578.937 540.436 505.804 

Mun.Bacău 178.203 175.546 144.307 143.270 142.241 139.699 135.498 126.427 118.281 

Mun.Moinesti 23.863 23.527 21.787 21.631 21.475 21.092 20.458 19.089 17.860 

Mun.Onesti 50.820 49.016 39.172 38.891 38.612 37.924 36.785 34.325 32.116 

Or.Buhusi 19.892 19.531 14.562 14.457 14.354 14.097 13.673 12.758 11.936 

Or.Comanesti 23.955 23.398 19.568 19.428 19.288 18.944 18.375 17.146 16.042 

Or.Darmanesti 14.371 14.392 12.247 12.160 12.073 11.858 11.503 10.736 10.046 

Or.Slanic 

Moldova 5.069 4.908 4.198 4.168 4.139 4.067 3.946 3.685 3.450 

Or.Targu Ocna 12.956 12.845 11.300 11.219 11.139 10.940 10.612 9.903 9.266 

Zona Rurala 390.715 391.478 349.027 346.574 344.138 338.124 328.086 306.367 286.808 
 

Sursa datelor din 2011: INS, prognoze:Consultant, INS 

Prognoza prezintă o scadere a populaţiei totale de 37.231 de locuitori în perioada 2011-2025, urmat de o 

scadere, de aproximativ 73.200 locuitori în perioada 2025 – 2043. 

Următoarele figuri oferă o reprezentare grafică a evoluţiei istorice şi previzionate a populaţiei în judeţul 

Bacău (inclusiv evoluţiile urbane şi rurale), precum şi în cele opt oraşe principale. 
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Sursa datelor istorice (2007-2010): INS 

 

Figura 0-3 Evoluţia proiectată a populaţiei în regiunea de proiect a judeţului Bacău, inclusiv zonele 

urbane şi rurale, 2007–2043 

 
Sursa datelor istorice (2010): INS 

Figura 0-4 Evoluţia proiectata a populaţiei în cele 8 oraşe din judeţul Bacău, 2007–2043 

3.3.3 Prognoze privind veniturile gospodaresti la nivel judeţean 

Aceasta sectiune prezintă metodologia şi rezultatele prognozei privind venitul gospodăriilor elaborată de 

Consultant pentru Judeţul Bacău pentru perioada 2012 - 2043. Anul de bază pentru prognoză este 2012, 

ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS privind venitul gospodăriilor la nivel 

naţional şi regional. Baza preţurilor aplicată pentru previziuni este anul 2012.  
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3.3.3.1 Metodologie 

a) Estimarea mărimii medii istorice a unei gospodării şi a venitului gospodăriilor în Judeţul Bacău 

(media la nivelul intregului judeţ) 

Avand în vedere ca în România date statistice oficiale privind venitul gospodăriilor nu sunt disponibile la 

nivel judeţean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel naţional şi regional
2
.  

Pentru estimarea venitului mediu brut al gospodăriilor la nivel judeţean, formula utilizată este următoarea: 

)13( 













 FormulaSizeHHAvg

SalaryAvg

SalaryAvg
IncpCapAvgIncHHAvg county

region

county

regioncounty

 

Unde: 

Avg HH Inc county  Venitul mediu brut al gospodăriilor (in RON / gospodărie / luna) 

Avg pCap Inc region  Venitul mediu brut pe cap de locuitor în Regiunea de Dezvoltare 

(in RON / cap de loc / luna) 

Avg Salary county/region Salariul mediu net în Judeţ/Regiunea de Dezvoltare (in RON/ 

luna) 

Avg HH Size county Mărimea medie a unei gospodării în Judeţ (in loc. / gospodărie), 

vezi mai jos 

Cele mai recente date statistice oficiale privind mărimea medie a gospodăriei la nivel judeţean au fost 

publicate în Recensământul Populaţiei şi Gospodăriilor din 2011. Deoarece nu sunt disponibile date mai 

recente la nivel judeţean, mărimea gospodăriei pentru perioada 2005 – 2006 a fost estimată luându-se în 

considerare datele oficiale la nivel regional ca referinta. Formula utilizată este următoarea: 

)23(
2002

200

2002200  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censuscountyXcounty

 

Avg HH Size county 200X Mărimea medie a unei gospodării în Judeţ în anul 200X (in loc. / 

gospodărie) 

Avg HH Size county, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării în Judeţ conform 

recensământului 2011 (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size region, 200X Mărimea medie a unei gospodării în Regiunea de Dezvoltare în 

anul 200X (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size region, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării în Regiunea de Dezvoltare 

conform recensământului 2011 (in loc. / gospodărie) 

b) Estimarea mărimii medii istorice a unei gospodării şi venitul gospodăriilor în zonele urbane şi 

rurale ale Judeţului 

Venitul brut al gospodăriilor în zonele urbane şi rurale ale judeţului a fost estimat dupa cum urmeaza: 

.,

.,

,

.,., urbcounty

avgnational

urbnational

avgcountyurbcounty SizeHHAvg
IncpCapAvg

IncpCapAvg
IncpCapAvgIncHHAvg 
















 

)33( Formula  

.,

.,

,

.,., rurcounty

avgnational

rurcounty

avgcountyrurcounty SizeHHAvg
IncpCapAvg

IncpCapAvg
IncpCapAvgIncHHAvg 
















 

                                                           
2 INS a publicat date statistice privind venitul gospodariilor numai la nivel national si regional 
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)43( Formula  

Unde: 

Avg HH Inc county,urb/rur. Venitul mediu brut al gospodăriilor în zona urbana/rurala a 

judeţului (in RON/gospodărie/luna) 

Avg pCap Inc county, avg. Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivelul intregului judeţ 

(in RON / loc. / luna) 

Avg pCap Inc naţional, urb Venitul mediu brut pe cap de locuitor în zona urbana/rurala la 

nivel naţional (in RON/loc./ luna) 

Avg pCap Inc naţional, avg. Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel naţional (in RON / 

loc. / luna) 

Avg HH Size county, urb/rur. Mărimea medie a unei gospodării în zona urbana/rurala a 

judeţului (in loc / gospodărie), vezi mai jos 

Pentru oricare an 200X în cadrul perioadei 2011 - 2012, mărimea medie a unei gospodării în zonele 

urbane/rurale ale judeţului a fost estimată pe baza datelor publicate în Recensământul Populaţiei şi 

Locuintelor din 2011 şi pe baza evoluţiei recente a mărimii gospodăriei la nivelul regional respectiv (date 

INS): 

)53(
2002,

200,

2002,,200,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censusurbcountyXurbcounty

 

)63(
2002,

200,

2002,,200,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censusrurcountyXrurcounty

 

Unde: 

Avg HH Size county, urb/rur, 200X Mărimea medie a unei gospodării în zona urbana/rurala a 

judeţului în anul 200X (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size county, urb/rur, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării în zona urbana/rurala a 

judeţului conform recensământului 2011 (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size region, 200X Mărimea medie a unei gospodării în intreaga Regiune de 

Dezvoltare în anul 200X (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size region, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării în intreaga Regiune de 

Dezvoltare conform recensământului 2011 (in loc. / gospodărie) 

 

 

c) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodăriilor pe grupuri de venit 

Pentru calcularea venitului brut al gospodăriilor pentru diferite grupuri de venit, a fost considerata o 

distribuţie a venitului gospodăriilor similara cu cea de la nivel naţional. Astfel, pe baza venitului mediu 

brut al gospodăriilor cu venituri medii / din mediul urban/rural (vezi Formulele 3-1, 3-3 şi 3-4), venitul 

brut al gospodăriilor din oricare decila de venit X a fost estimat pe baza următoarei formule: 

xdecilecounty

averagenational

xdecilenational

avgcountyxdecilecounty SizeHHAvg
IncpCapAvg

IncpCapAvg
IncpCapAvgIncHHAvg ,

,

,

.,, 















)73( Formula  

Unde: 
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Avg HH Inc county,decile x Venitul mediu brut al gospodăriilor din decila de venit x (in 

RON/gospodărie/luna) 

Avg pCap Inc county, avg. Venitul mediu brut pe cap de locuitor al gospodăriilor cu venituri 

medii la nivel judeţean (in RON / loc. / luna) 

Avg pCap Inc naţional, urb Venitul mediu brut pe cap de locuitor în zona urbana/rurala la 

nivel naţional (in RON/loc./ luna) 

Avg pCap Inc naţional, avg. Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel naţional (in RON / 

loc. / luna) 

Avg HH Size county, urb/rur. Mărimea medie a unei gospodării la nivel judeţean (in loc. / 

gospodărie), vezi mai jos 

Pe baza mărimii medii a unei gospodării estimate pentru gospodăriile cu venituri medii/ din mediul 

urban/rural (vezi Formulele 3-2, 3.5 şi 3.6), mărimea medie a unei gospodării pentru oricare decila de 

venit x a fost estimată dupa cum urmeaza: 

)83(
.,

,

.,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

avgnational

decilexnational

avgcountyxdecilecounty

 

Unde: 

Avg HH Size county, decile X Mărimea medie a unei gospodării pentru decila de venit X la 

nivel judeţean (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size county, avg. Mărimea medie a unei gospodării pentru o gospodărie cu 

venituri medii la nivel judeţean (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size naţional,decile x  Mărimea medie a unei gospodării pentru decila de venit X la 

nivel naţional (in loc. / gospodărie), conform INS 

Avg HH Size naţional,avg. Mărimea medie a unei gospodării pentru o gospodărie cu 

venituri medii la nivel naţional (in loc. / gospodărie), conform 

INS 

d) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodăriilor în principalele oraşe ale Judeţului 

Pe baza venitului mediu brut pe cap de locuitor în zona urbana a judeţului (vezi Formula 3-3), venitul 

brut al gospodăriilor la nivelul oraşelor individuale a fost estimat pe baza următoarei formule: 

)93(.,  FormulaSizeHHAvgLocCFIncpCapAvgIncHHAvg LocXavgROCXLoc  

Unde: 

Avg HH Inc Loc X Venitul mediu brut al gospodăriilor în localitatea X (in RON / 

gospodărie / luna) 

Avg pCap Inc ROC , avg. Venitul mediu brut pe cap de locuitor în zona deservita de 

Operatorul Regional (in RON / gospodărie / luna) 

LocCF     Coeficient de corectie pentru localitati  

Avg HH Size Loc X  Mărimea medie a unei gospodării în localitatea X (in loc. / 

gospodărie), vezi mai jos 

Mărimea medie a unei gospodării pentru principalele oraşe în Judeţul Bacău în perioada 2012 – 

2013 a fost estimată pe baza mărimii gospodăriei estimată la nivel judeţean (vezi Formula 3-2) dupa cum 

urmeaza: 

)103(
2002,

200,

2002,200,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censuscounty

Xcounty

censusLocXXLocX
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Unde: 

Avg HH Size Loc X, 200X Mărimea medie a unei gospodării în localitatea X pentru anul 

200X (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size Loc X,, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării la nivel judeţean conform 

recensământului din 2011 (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size county, 200X Mărimea medie a unei gospodării estimată la nivel judeţean în 

anul 200X (in loc. / gospodărie) 

Avg HH Size county, census 2011 Mărimea medie a unei gospodării la nivelul intregului judeţ 

conform recensământului din 2011 (in loc. / gospodărie) 

e) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu net al gospodăriilor 

Venitul mediu net al gospodăriilor a fost calculat prin scaderea cheltuielilor pentru impozite şi alte 

contributii salariale din venitul brut al gospodăriilor. Pentru perioada 2011-2012, ponderea impozitelor şi 

contributiilor sociale a fost în jur de 14,8% la nivelul intregului judeţ. 

f) Previziuni privind venitul gospodăriilor 2013 – 2043 

Ratele anuale reale de crestere previzionate pentru venitul brut pe cap de locuitor în perioada 2010 – 2041 

sunt prezentate în următorul tabel pentru judeţul Bacău, Regiunea Nord-Est şi România. Ratele de 

evoluţie se bazeaza pe ratele de crestere previzionate ale PIB la nivel naţional, ajustat cu un factor de 

corectie specific regiunii. 

Tabel 3.3-4 Nivelul istoric şi prognozat al ratelor medii anuale de crestere a venitului brut pe cap de 

locuitor în România, regiunea Nord-Est şi judeţul Bacău, 2012 – 2043 

Descriere u.m. 2012-15 2015-20 2020-25 2025-30 2030-43 

România % p.a. 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 

Regiunea Nord-

Est 
% p.a. 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 

Judeţul Bacău % p.a. 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 

Sursa mediilor pentru 2010-2012: INS 

Rate similare de crestere au fost luate în considerare atat pentru zonele urbane cat şi pentru cele rurale. 

Prognoza venitului brut pe cap de locuitor pentru diferitele decile de venit a fost realizata pe baza 

următoarelor rate de crestere previzionate.  

Tabel 3.3-5 Ratele medii anuale reale de crestere prognozate pentru venitul brut pe cap de locuitor 

pentru diferitele decile de venit din judeţul Bacău, 2010– 2041 

  U.m. 
2012-

2015 

2015-

2020 

2020-

2025 

2025-

2030 

2030-

2043  

Media % p.a. 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 

Decila de venit 1 % p.a. 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 

Decila de venit 2 % p.a. 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 

Decila de venit 3 % p.a. 1,4% 1,3%   1,4%   1,3% 1,3% 

S-a presupus ca venitul brut pe cap de locuitor al gospodăriilor din decila cu cel mai redus nivel al 

venitului (decila de venit 1) se va majora cu o rata care reprezintă 75% din rata considerata pentru 

gospodăriile cu venituri medii. Aceasta ipoteza se bazeaza pe evoluţia observata pe parcursul ultimilor ani 

la nivel naţional în perioada 2010-2012. Cu alte cuvinte, se presupune ca decalajul de venit intre cele mai 

bogate şi cele mai sarace gospodării din România se va mari. 
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In conformitate cu ratele de crestere istorice şi previzionate a populaţiei, se estimează ca mărimea medie a 

gospodăriei se va reduce cu o rata de -0.5% p.a. 

Ca baza pentru prognozarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus ca acele cheltuieli aferente 

impozitelor şi altor contributii salariale (vezi punctul e) de mai sus) exprimate ca procent din venitul brut 

al gospodăriilor vor creste în timp.  

 

3.3.3.2 Rezultate 

Următorul tabel prezintă venitul brut şi net al gospodăriilor estimat pentru judeţul Bacău pentru anii 2014 

şi 2015, impreuna cu mediile respective la nivel regional şi naţional (INS). Toate datele sunt exprimate în 

preţuri curente. 

Tabel 3.3-6 Nivelul estimat al venitului mediu brut şi net în zonele urbane/rurale ale judeţului Bacău, 

comparativ cu mediile naţionale şi regionale, 2014 şi 2015 

Zona 

geografica 
U.M. 

Ven. mediu 

brut pe loc. 

Mărimea 

medie a gosp. 

Ven. mediu 

brut al gosp. 

Ven. mediu 

net al gosp. 

RON / cap 

/luna(*) 

cap. / 

gospodărie 

RON / gosp / 

luna (*) 

RON / gosp / 

luna (*) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

România 

media 861 908 2,85 2,83 2.554 2.572 2.188 2.193 

decila de venit 1 342 345 3,84 3,82 1.314 1.319 1.299 1.304 

decila de venit 2 541 547 3,10 3,09 1.678 1.688 1.592 1.599 

decila de venit 3 619 626 2,90 2,89 1.797 1.808 1.665 1.672 

Regiunea 

Nord-Est 
media 783 791 2,95 2,94 2.310 2.321 2.057 2.059 

Judeţ  

Bacău 
media 783 791 2,58 2,57 2.024 2.033 1.885 1.890 

(*) exprimat în preţuri curente 

Sursa mediilor la nivel naţional şi regional: INS 

Următorul tabel prezintă venitul mediu brut previzionat al gospodăriilor din judeţul Bacău 

comparativ cu mediile naţionale şi regionale (fără inflaţie, pe baza preţurilor 2012). 

 

Tabel 3.3-7 Nivelul istoric şi prognozat al venitului mediu brut pe cap de locuitor şi al venitului 

mediu brut al gospodăriilor în România, Regiunea Nord-Est şi judeţul Bacău, 2013 – 2043 

Descriere U.m. 2013 2014 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2043 

Venitul mediu brut pe cap de locuitor 

 România 

RON / 
luna*loc (*) 

884 898 908 950 987 1.083 1.190 1.306 1.517 

 Regiunea Nord-Est 773 783 791 820 845 910 981 1.058 1.192 

 Judeţul Bacău 773 783 791 820 845 907 973 1.043 1.166 

Mărimea medie a unei gospodării 

 România 

loc. / gosp. 

2,86 2,85 2,83 2,79 2,76 2,69 2,63 2,56 2,46 

 Regiunea Nord-Est 2,97 2,95 2,94 2,89 2,86 2,79 2,72 2,66 2,55 

 Judeţul Bacău 2,60 2,58 2,57 2,53 2,51 2,45 2,38 2,33 2,23 

Venitul mediu brut al gospodăriilor 
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 România 

RON / 
luna*gosp 

(*) 

2.527 2.554 2.572 2.651 2.724 2.917 3.124 3.345 3.732 

 Regiunea Nord-Est 2.293 2.310 2.321 2.371 2.418 2.542 2.672 2.809 3.042 

 Judeţul Bacău 2.008 2.024 2.033 2.077 2.119 2.218 2.320 2.426 2.606 

*) în preţuri constante 2012 

Sursa pentru datele din 2011-2012 (România şi Regiunea Nord-Est): INS (datele istorice pentru Judeţul Bacău sunt estimari) 

Nivelul previzionat al venitului mediu net al gospodăriilor în judeţul Bacău pentru perioada 2013– 

2043 este prezentat în tabelul următor. 

 

Tabel 3.3-8 Nivelul istoric şi prognozat al venitului mediu net al gospodăriilor în judeţul Bacău (2013 

– 2043) 

Venit U.m. 2013 2014 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2043 

Ven. mediu 

brut al 

gospodăriilor 
RON / 

gosp / 

luna (*) 

2.008 2.024 2.033 2.077 2.119 2.218 2.320 2.426 2.606 

Ven. mediu net 

al gospodăriilor 
1.874 1.885 1.890 1.915 1.941 2.011 2.103 2.199 2.363 

(*) în preţuri constante 2012 

Nota: datele istorice pentru 2011, 2012 INS,oficial 

Următorul grafic prezintă prognoza venitului brut şi net al gospodăriilor pentru judeţul Bacău 

comparativ cu mediile naţionale.  

 
 (*) în preţuri constante 2012 

Figura 0-5 Nivelul istoric şi prognozat al venitului mediu brut şi net al gospodăriilor în judeţul 

Bacău (media totala la nivel judeţean) comparativ cu media naţională 2013 – 2043 

Următorul tabel prezintă previziunile privind venitul gospodăriilor cu venituri medii şi mici (decilele de 

venit 1, 2 şi 3) din judeţul Bacău. 
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Table 3.0-9 Evoluţia venitului gospodăriilor cu venituri medii şi mici din judeţul Bacău (2013 – 

2043) 

 

Nr. 
Indicator UM 

  
 

Prognoze 
>>  Prognoze >>  >>  Prognoze >>  Prognoze >>  

crt.   2013 2014 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2043 

1 Venit brut/cap de locuitor 

  Medie RON/loc/luna   773 783 791 820 845 907 973 1.043 1.166 

  Decila 1 RON/loc/luna   296 299 301 309 317 334 352 371 403 

  Decila 2 RON/loc/luna   467 473 477 492 506 539 574 612 676 

  Decila 3 RON/loc/luna   534 540 545 564 581 621 664 709 789 

  

Media 
Decilelor 1-3 

RON/loc/luna   432 437 441 455 468 498 530 564 623 

2 Rate reale de crestere 

  Medie % p.an. 100% 2,1% 1,3% 1,0% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

  Decila 1 % p.an. 75% 1,6% 1,0% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

  Decila 2 % p.an. 90% 1,9% 1,2% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

  Decila 3 % p.an. 95% 2,0% 1,2% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

  

Media 

Decilelor 1-3 
% p.an.   1,9% 1,1% 0,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

3 Dimeniunea gospodăriei 

  
Medie loc/gosp 

-
0,5% 

2,60 2,58 2,57 2,53 2,51 2,45 2,38 2,33 2,23 

  
Decila 1 loc/gosp 

-

0,5% 
3,51 3,49 3,47 3,42 3,39 3,30 3,22 3,14 3,02 

  
Decila 2 loc/gosp 

-

0,5% 
2,83 2,82 2,80 2,76 2,73 2,67 2,60 2,54 2,44 

  
Decila 3 loc/gosp 

-
0,5% 

2,65 2,64 2,62 2,58 2,56 2,49 2,43 2,37 2,28 

  

Media 

Decilelor 1-3 
loc/gosp   3,00 2,98 2,97 2,92 2,89 2,82 2,75 2,68 2,58 

4 Venit mediu brut/gospodărie 

  Medie RON/gosp/luna   2.008 2.024 2.033 2.077 2.119 2.218 2.32 2.426 2.606 

  Decila 1 RON/gosp/luna   1.038 1.043 1.045 1.058 1.072 1.102 1.133 1.164 1.216 

  Decila 2 RON/gosp/luna   1.322 1.331 1.336 1.359 1.383 1.437 1.493 1.55 1.647 

  Decila 3 RON/gosp/luna   1.414 1.424 1.43 1.458 1.485 1.549 1.615 1.683 1.798 

  

Media 

Decilelor 1-3 
RON/gosp/luna   1.258 1.266 1.27 1.292 1.313 1.363 1.413 1.466 1.554 

5 Venit mediu net/gospodărie 

  Medie RON/gosp/luna   1.874 1.885 1.89 1.915 1.941 2.011 2.103 2.199 2.363 

  Decila 1 RON/gosp/luna   1.072 1.078 1.081 1.098 1.115 1.152 1.184 1.217 1.272 

  Decila 2 RON/gosp/luna   1.311 1.319 1.324 1.346 1.368 1.42 1.475 1.532 1.628 

  Decila 3 RON/gosp/luna   1.372 1.381 1.385 1.408 1.43 1.485 1.548 1.613 1.723 

  

Media 
Decilelor 1-3 

RON/gosp/luna   1.252 1.259 1.263 1.284 1.304 1.353 1.402 1.454 1.541 
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3.4 Estimarea necesarului de apă 

Bazat pe datele situaţiei actuale (vezi Capitolul 2) şi rezultatele previziunilor socio-economice (vezi 

Capitolul 3.3), estimarea consumului de apă, considerând criteriile specifice de proiectare şi ipoteze, este 

redat în capitolele următoare. 

3.4.1 Necesarul menajer 

Studiul socio-economic concluzionează o tendinţă de descreştere a populaţiei în judeţul Bacău. Cerinţa de 

apă menajeră este de asteptat să urmeze aceeaşi tendinţă. Mai mult, acolo unde se furnizează apa prin 

sisteme de conducte şi unde se foloseste o contorizare adecvată, ratele de consum au scazut semnificativ 

deoarece nivelul crescut de servicii de apă s-a reflectat în tariful apei. 

Consumul menajer de apă la nivel judeţean în anul 2013 este de 41,785 m
3
/zi. 

Previziunile privind consumul, cerinţa, cantitatile de apă restituite şi colectate, se bazează pe următoarele 

estimari: 

- dinamica evoluţiei populaţiei în mediul urban şi rural; 

- dinamica populaţiei racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

- tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

- consecintele reabilitarii, extinderii şi realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din 

reţeaua de alimentare cu apa,in mediul rural şi urban; 

- consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor şi cerinţei de apă, 

- consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

- termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana vor fi 

respectate. 

 

3.4.2 Necesarul ne-menajer 

La nivel judeţean, în anul 2012 s-a înregistrat un consum non-casnic de apă de 5,470 m
3
/zi. 

 

3.4.3 Echilibrul apei şi Pierderile de Apă 

Toate aglomerările prezentate în capitolele următoare vor beneficia de îmbunătăţirea considerabilă a 

serviciilor către populaţie. Acest lucru este exprimat în primul rand în cifre utilizând cei mai uzuali 

indicatori, cum sunt nivelele de servicii şi ratele de apă nefacturată. Tabelul de mai jos reflectăevoluţia 

sectorului de furnizare a apei în judeţul Bacău. În timp ce ratele de conectare la sistemul de apă cresc pana 

la 100% la nivelul aglomerărilor, cerinţade apă mai intai creşte, acest lucru reflectand creşterea numărului 

clienţilor şi apoi descreşte ca efect al cauzelor descrise anterior. 
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Tabel 3.4.1- Consum specific de apă în funcţie de tipul localităţilor: 

Descriere UM 

Anul 

2013 

Anul 

2015 

Anul 

2018 

Anul 

2025 

Anul 

2030 

Anul 

2043 

Consum 

de apă 

Casnic 

m
3
/zi 

33,787 27,731 25,980 25,089 26,751 29,425 

Non-casnic 5,470 6,325 8,543 11,939 15,380 16,852 

Pierderi de apă 

% 50.50% 50.50% 48.00% 41.50% 35.20% 28.70% 

m
3
/zi 40,050 34,744 31,867 26,268 22,886 18,628 

Total m
3
/zi 79,308 68,800 66,391 63,296 65,017 64,905 

În cadrul anexei C2.1 sunt prezentate balanţele apei, conform situaţiei prezente pentru o mare parte din 

consumatorii importanţi ai judeţului Bacău. 

Dinamica populaţiei racordate la alimentare cu apa în sistem centralizat a fost estimată în baza dinamicii 

populaţiei din mediul urban şi rural, în condiţiile respectării termenelor de conformare asumate de către 

România printratatul cu Uniunea Europeană. 

Tabel 3.4.2- Dinamica populației racordate la alimentare cu apă – judeţul Bacău 

Populaţie bransata 

Anul Anul Anul Anul Anul Anul 

2013 2015 2018 2025 2030 2043 

Număr de locuitori branşaţi  403,065 425,948 525,933 547,792 557,914 505,804 

Grad de bransare 66% 70% 87% 94% 100% 100% 

Procent de branşare la 

nivelul zonelor urbane 93% 95% 100% 100% 100% 100% 

Procent de branşare la 

nivelul rurale 45% 52% 78% 91% 100% 100% 

 

Ipoteze privind estimarea consumurilor previzionate:  

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a contorizării şi a practicării unor tarife care să 

acopere costurile;  

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a creşterii numărului de branşamente 

individuale (contorizate) şi a eliminării treptate a alimentării cu apa princişmele publice şi mod de 

plată pauşal; 

- consumul pentru creşterea animalelor şi irigarea grădinilor se va reduce la minimum (fiind 

înlocuit cu alte surse disponibile); 

- urmare a creşterii nivelului serviciilor, se estimează o creştere a cerinţei de 

- apă pentru instituţii şi agenţi comerciali; 

- urmare a practicării unor tarife care acoperă costurile apei potabile, cerinţa pentru industrie nu va 

inregistra creşteri (in ultimii ani s-a inregistrat o scadere continua a apei furnizate către industrii, 

acestea optand pentru surse proprii); 

- prinreabilitarea sistemelor existente vor scadea pierderile din reţea; 

- cerinţade apă pentru consumul menajer va cunoaste o creştere continua pana în anul 2015, ca 

urmare a realizarii de noi sisteme de alimentare cu apă şi extinderii celor existente. 

Pentru calculul consumurilor previzionate se ţine seama de următorii factori: 
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- situaţia existentă privind accesul la alimentare cu apă în sistem centralizat; 

- numărul consumatorilor existenţi racordaţi la sistemele de alimentare cu apa; 

- populaţia existenta şi evoluţia numărului locuitorilor în perioada 2013-2043; 

- termenele de conformare privind accesul la alimentare cu apă şi canalizare; 

- dinamica populaţiei racordate la alimentare cu apain perioada 2013-2043; 

- consumurile specifice estimate. 

 

3.5 Prognoză privind debitul şi încărcarea apelor uzate 

3.5.1 Apă uzată menajeră 

Pentru calcularea situației curente şi a proiecției viitoare a producției de apă uzată menajeră în 

conformitate cu analiza cererii de apă potabilă, s-au realizat următoarele ipoteze de lucru:  

- Producție specifică de apă uzată:  

Aglomerări ≤10.000 P.E.: 130 l/persoană/zi 

Aglomerări > 10.000 P.E.: 150 l/persoană/zi 

- Factor de regăsire a apei uzate ca raport între consumul de apă şi producția de apă uzată: 100%  

- Factor vârf de debit, ca fracție a debitului zilnic pentru ratele debitului orar:1/10  

- Încărcări poluante (menajer şi industrial):  

Cerere biochimică de oxigen în 5 zile (CBO5): 60 g/P.E./zi  

Parametrii mai-sus menționați sunt considerați ca fiind constanți pe perioada de planificare până în anul 

2043. 

3.5.2 Apă uzată non-menajeră 

În general, poluatorii industriali trebuie să se conformeze prevederilor cuprinse în NTPA 002. Operatorii 

sunt însărcinați cu monitorizarea deversărilor indirecte şi cu verificarea conformării la limitele stipulate în 

autorizația de deversare indirectă în cauză.  

În cadrul Master Planului au fost luate în calcul următoarele valori ale poluării industriale. 

- Încărcări industriale suplimentare ca adaosuri generale la numărul de locuitori:  

Aglomerări ≤2.000 P.E.: 0 %  

Aglomerări ≤5.000 P.E.: 10 %  

Aglomerări > 5.000 P.E.: 15 %  

- În cazul deversărilor industriale punctuale care depăşesc valorile generale au fost identificate 

prevederi raportate la populație în inventarul deversărilor industriale realizat de către Consultant, 

încărcarea (suplimentară) fiind adăugatăla populația echivalentă. 

3.5.3 Infiltrații  

Infiltrațiile în general au tendința de a avea efect negativ asupra rețelelor de canalizare şi asupra stațiilor 

de epurare (SEAU). Motivele care stau la bazaacestui impact advers sunt:  

- Capacitate hidraulică redusă a rețelelor;  

- Costuri de pompare sporite;  

- Eficiență de tratare redusă ca urmare a concentrațiilor scăzute ale influentului în Stațiile de 

epurare a apelor uzate.  
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În rețelele existente de canalizare cea mai mare parte a conductelor au o vechime de 30 – 40 de ani, 

materialul folosit în mod predilect fiind betonul. Consultantul a identificat debite excesive de apă de 

infiltrație ca urmare a următoarelor:  

- Manşoane de slabă calitate sau inexistente la îmbinările între conducte;  

- Conducte crăpate;  

- Cămine crăpate;  

- Branşamente la case care prezintă scurgeri;  

- Branşamente false de conducte de apă pluvială în sistemele separate.  

O strategie mai detaliată pentru reducerea apei de infiltrație va trebui să ia în calcul următoarele 

probleme:  

- O documentare completă a rețelei inclusiv a locațiilor conductelor şi căminelor, nivelurile 

inferioare interioare ale conductelor, diametre, material, starea structurii, vechime etc. 

- O campanie de curățare urmată de inspecție CCTV, care oferă informații suplimentare necesare 

pentru definirea zonelor prioritare de reabilitare.  

- Măsurări ale debitului pentru identificarea debitelor de infiltrație pentru toate rețelele de 

canalizare (ieşiri) sau zone separate de drenaj.  

În contextul acestui Master Plan, Consultantul a luat în calcul o fracție de 20% din apauzată menajeră ca 

debit suplimentar de apă de infiltrație.  

 

3.5.4 Apă pluvială 

Noile rețele de canalizare vor fi în general proiectate în sistem separat, în condițiile în care cele mai multe 

dintre rețelele existente sunt fie proiectate, fie operate ca sisteme combinate.  

 

3.5.5 Prezentare succintă a debitului şi încărcării apelor uzate  

Capitolul următor oferă o prezentare succintă a evoluției debitului de apă uzată (m³/zi), a încărcării apei 

uzate (kg CBO5/zi şi kg MTS/zi) la nivelul intregului judeţ.  

Rata de racordare la stații de epurare a fost elaborate luând în calcul rata existentă de racordare şi 

proiecția viitoare în conformitate cu datele de conformare şi calendarele de etapizare propuse de către 

Consultant. 

Tabel 3.5-1 Estimări privind debitele de apă uzată și încărcari (CBO5) 

Anul 
Debitul total menajer și non-menajer (m

3
/zi) Încărcari CBO5 [kg/zi] 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

2013 31,979 2,542 34,521 12,832 2,290 15,123 

2015 34,786 4,489 39,275 14,277 3,441 17,717 

2018 37,291 11,290 48,581 15,269 8,573 23,842 

2025 36,680 21,614 58,294 14,990 15,902 30,892 

2030 36,157 24,365 60,522 14,565 17,514 32,079 

2035 35,469 25,144 60,614 14,026 17,522 31,548 

2043 34,251 25,924 60,175 13,140 17,208 30,348 
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Tabel 3.5-2 Estimări privind încărcarile (MTS) 

Anul 
Încărcari MTS [kg/zi] 

Urban Rural Total 

2013 16,040 2,389 18,429 

2015 17,846 4,301 22,147 

2018 19,086 10,716 29,803 

2025 18,737 19,878 38,615 

2030 18,207 21,893 40,099 

2035 17,532 21,903 39,435 

2043 16,425 21,511 37,935 

3.6 Concluzii 

Previziunile privind serviciile de alimentare cu apă și colectarea/epurarea apelor uzate sunt dominate de 

trei factori: 

- Tarifele și impactul lor asupra suportabilitatii din partea populației; 

- Conectarea comunităților rurale și folosirea tot mai intensa de către populația de aici a aparaturii 

electrocasnice; 

- Rata de conectare, mai ales conectarea la noi rețele de canalizare. 

Previziunile generale privind populația indică faptul că ele sunt fie staţice sau arată un declin gradual și 

există așteptări pentru o adevarată migrație generală de la reședințele de județ către sate. 

Modelele de consum urban, care sunt deja mici, vor ramane relativ stabile la o medie de 120 l/pers/zi. Se 

așteaptă ca, consumul de apă din mediul rural să ramana mic pentru cel puțin următorii 5 ani și numai 

după aceea să înregistreze o creștere graduală de până la 100 l/pers/zi. 

Trebuie să se observe faptul că facilitățile integrate de tratare a apei au fost dimensionate pe baza acestor 

ipoteze. 

Consumul industrial va arată o creștere puternică, din cauza dezvoltării economice locale. Totuși, această 

creștere nu va avea impact asupra incărcării facilităților municipale de tratare a apelor uzate municipale, 

din moment ce efluentul este pre-epurat, că rezultat direct al legislației. 

Debitele și încărcările care intra în stațiile de epurare se bazează în mod clar pe rata de conectare a noilor 

cosumatori, atunci când rețeaua de canalizare este gata. În timp ce, pentru rețeaua de alimentare cu apă, 

conectările par să meargă mult mai repede, în cazul rețelei de canalizare trebuie să mai treacă 4-5 ani să se 

ajungă la o ratăacceptabilă. 

Volumul actual de pierderi va scădea pentru că în orașe încep lucrările de reabilitare a reţelelor de 

distribuţie. Procentul de pierderi se preconizeaza să ajungă de la cca 50% la aproximativ 35%, după ce au 

fost deja realizate toate programele de înlocuire a conductelor și la acestea au fost aplicate măsuri de 

reducere a presiunii care sunt disponibile pe timpul nopții. 

Din moment ce micile zone urbane sunt acoperite doar în mică măsură de rețele de canalizare, noile rețele 

de canalizare, dacă sunt montate corect, vor determină o scădere dramatică a infiltrațiilor și vor avea un 

impact serios asupra eficienței noilor facilități de tratare a apelor uzate. 

 


