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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE
(1).

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE
CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL
NEAMT
1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
Ordonatorul principal de credite este Comuna Cordun, prin reprezentantii sai
legali.
1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Nu este cazul
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Investitia propusa a se realiza are drept titular Comuna Cordun,cu sediul in satul
si comuna Cordun – judetul Neamt, str. Vasile Alecsandri, nr.101, cod fiscal 2613680.
-

telefon/fax 0233 / 748236, 0233 / 748196
office@primariacordun.ro

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat de S.C. AQUA TECHNOLOGY
DESIGN S.R.L., intocmirea prezentului studiu a fost facuta la cererea beneficiarului,
fiind necesar datorita faptului ca populatia satului Pildesti, nu dispune de un sistem
centralizat de alimentare cu apa si canalizare, de spatii sau bazine de colectare
corespunzatoare din punct de vedere legal pentru devarsarea apelor uzate menajere sau
a dejectiilor fecaloide, poluand astfel mediul incojurator si in special poluand panza
freatica de suprafata, nefiind in consens cu normele legate de deversare a apelor uzate,
respectiv Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate,
evacuate in sursele de apa, NTPA – 001.
S.C. AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro Web: www.aquatd.ro
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(2).

SITUAŢIA
EXISTENTĂ
ŞI
NECESITATEA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII

REALIZĂRII

2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN
CARE A FOST ELABORAT ÎN PREALABIL) PRIVIND SITUAŢIA
ACTUALĂ, NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SCENARIILE/OPŢIUNILE TEHNICOECONOMICE IDENTIFICATE ŞI PROPUSE SPRE ANALIZĂ INVESTITIEI
A. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
Pentru investiţia obiect al prezentului studiu de fezabilitate nu a fost intocmit in
prealabil un studiu de prefezabilitate iar beneficiarul nu deţine un plan detaliat de
investiţii pe termen lung.
B. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII
Colectivitatile din Romania, in special cele din zonele rurale, se confrunta cu
probleme economice si sociale majore, cu o dinamica redusa a dezvoltarii economice
rurale si, in cosecinta, cu o dinamica redusa a dezvoltarii umane. Astfel, pe langa
disparitiile zonale foarte mari, generate de dinamica redusa a dezvoltarii economiei
rurale, in localitatile rurale se inregistreaza un acces la serviciile sociale sensibil mai redus
decat in mediul urban, mai ales pentru copii si batrani si , in special, in perioadele de timp
nefavorabil.
Investitia vizata pentru infiintarea retelei publice de alimentare cu apa si
canalizare va aduce avantaje zonei astfel:


avand in vedere ca populatia activa din aceste sate, reprezinta populatia
aflata in somaj din mediul urban, realizarea unei investitii va conduce la
ridicarea nivelului de trai pentru populatia existenta, in perspectiva
dezvoltarii unor activitati in zona;



asigurarea locurilor de munca din randul populatiei pe perioada
constructiilor;



avand in vedere principala activitate a locuitorilor din sate, respectiv
pomicultura si cresterea animalelor, existenta unei retele de alimentare cu
apa si canalizare, (in special pentru sectorul zootehnic al activitatilor
populatiei) ar conduce la cresterea productivitatii muncii locuitorilor prin
crearea conditiilor de deversare a dejectiilor si deci asigurarea conditiilor
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necesare dezvoltarii productivitatii si la stoparea migratiei fortei de munca
dinspre aceste sate spre mediul urban sau in afara granitelor tarii;


este necesar ca pentru dezvoltarea acestor sate, a se ridica gradul de
civilizatie, prin realizarea de investitii, cum sunt cele propuse prin
prezentul proiect, respectiv de infiintare a retelei publice de alimentare cu
apa si canalizare, investitie ce ar conduce concomitent si la ridicarea
gradului de sanatate publica al locuitorilor si persoanelor ce sosesc aici
pentru o perioada de timp, dar si la dezvoltarea economica a localitatii;

Beneficiarul direct al programului este comuna Cordun, prin Consiliul Local al
comunei Cordun, judetul Neamt.
Beneficiarii indirecti sunt :
a. intreaga populatie a satului Pildesti;
b. socetatile comerciale de tip privat situate in satul Pildesti;
c. scoala generala si gradinita din satul Pildesti cu elevii sai ce urmeaza a
beneficia de investitia mentionata si implicit, cresterea frecventei scolare si
scaderea abandonului scolar.
Motivele ce au dus la elaborarea acestui proiect sunt:
a. imbunatatirea situatiei sociale si economice;
b. desi alcatuiesc un grup social si cultural dinamic, tinerii s-au indepartat in
ultimii ani de viata publica, din cauza statutului lor fragil si a discrepantei
aparute intre obiectivele de politica publica si rezultatele aplicarii acesteia;
astfel, pentru a facilita tranzitia tinerilor, si nu numai, intr-o societate aflata
intr-o permanenta schimbare si pentru a realiza un echilibru intre generatii,
este necesara corelarea si amortizarea programelor prin aplicarea unor
politici publice cu impact social si economic in randul populatiei;
c. constatarea ca cetatenii acestor localitatii doresc fara rezerve infiintarea unei
retele publice de alimentare cu apa si canalizare, atat din punct de vedere al
cresterii gradului de civilizatie si imbunatatirea starii de sanatate cat si
pentru cresterea productiei agricole si zootehnice prin crearea conditiilor
propice acestor factori;
d. necesitatea institutiilor de invatamant de a avea create conditiile necesare
unui climat sanatos procesului educational si de invatamant, pentru
scaderea abandonului scolar si cresterea frecventei scolare;
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e. dorinta agentilor economici de a beneficia de serviciile extrem de utile ale
unei retele publice de canalizare, care va conduce implicit la cresterea
procesului de productie si al mediului de afaceri din spatiul respectiv;
f. se impune crearea unui sistem centralizat de canalizare, care va determina
scaderea riscului asupra sanatatii populatiei si protectia calitatii apelor
subterane si de suprafata, aceasta fiind una din prioritatile planului de
urbanism general si a planului de amenajare a teritoriului national.
Oportunitati:
a. investitia propusa pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de
dezvoltare a localitatii Cordun, judetul Neamt si este in consens cu politica
Uniunii Europene de crestere a gradului de civilizatie pentru localitatile din
mediul rural ale statelor membre.
b. elaborarea Studiului de Fezabilitate este oportuna deoarece comuna poate
beneficia de asistenta financiara prin intermediul finantarii nerambursabile
oferita de Guvernul Romaniei sau Uniunea Europeana prin diferite
programe de fianantare.
c. realizarea acestui tip de investitie este oportuna si prin faptul de a fi
complementara cu masuri si actiuni realizate prin programele de finantare
structurale si de coeziune europene finantate prin programele sectoriale de
mediu, programe de dezvoltare regionale etc., si conform art. 63 si 64 din
Regulamentul Consiliului Europei nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat
pentru dezvoltarea rurala.
Conform Planului National de Dezvoltare Rurala, la aceste tipuri de investitii se
vor adauga si construirea de retele de utilitati: energie electrica, telecomunicatii, drum de
acces, alte lucrari care vor face conexiunea la alte tipuri de investitii in spatiul rural
respectiv.

C. SCENARIILE TEHNICO – ECONOMICE
Retelele de alimentare cu apa, ce se prevad in acest studiu de fezabilitate se vor
realiza pentru alimentarea cu apa potabila a satului Pildesti, comuna Cordun.
Retelele de canalizare ce se prevad in acest studiu de fezabilitate se vor realiza
pentru evacuarea apelor uzate menajere provenite de la locuitorii satului Pildesti.

STUDIU DE FEZABILITATE

10 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Lipsa de dotari tehnico-edilitare necesare fiind in contradictie cu planurile de
dezvoltare ale comunei, modernizarea infrastructurii si ridicarea gradului de confort al
locuitorilor.
Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de
obiectivele urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate.
In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere cantitativ, cele doua
scenarii tehnico-economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei:
CANALIZARE

Scenariu I

Scenariu II

De 250

12.660,00

12.980,00

Camine de canalizare

buc

279

284

Statii de pompare apa uzata menajera

buc

8

7

De 180

7.189,00

2.535,00

De 125

801,00

801,00

De 110

369,00

369,00

De 75

553,00

553,00

De 63

1.279,00

1.137,00

Racorduri

buc

837

837

SEAU

L.E.

Colector de canalizare PVC (m)

Conducte de refulare
PEID (m)

ALIMENTARE CU APA

3.300
Scenariu I

Scenariu II

De 110

11.533,00

11.533,00

De 140

1.541,00

1.541,00

De 160

654

654

Camine de vane

buc

18

18

Hidranti

buc

191

191

Bransamente

buc

837

837

Conducte de alimentare cu apa
PEID (m)

2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAŢIE,
ACORDURI
RELEVANTE,
STRUCTURI
INSTITUŢIONALE
ŞI
FINANCIARE
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Prezentul proiect vizează realizarea de investiții in satul Pildesti, comuna Coedun, in
vederea accelerării procesului de conformare a județului Neamț cu angajamentele
asumate de Romania in cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apaapa uzata la nivelul standardelor prevăzute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr.
98/83/CE.
Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:
 protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea
de orice natura a apei destinate consumului uman.
 asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate
si satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.
Obiective majore naționale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata
91/271/CEE:
 protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate
si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentațiilor tehnicoeconomice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de
apa si apa uzata, in vederea atingerii țintelor asumate de Romania prin Tratatul de
Aderare la Uniunea Europeana.
Ca urmare a aderării la spațiul comunitar, legislația română a fost armonizată cu acquisul comunitar, fiind necesară respectarea unor obligații mai stricte de către furnizorii
serviciilor de apă și canalizare. Legislația relevantă în domeniul mediului și în special al
sectorului de apă este una complexă, formată în principal din următoarele acte
normative:


Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul
apei, transpusă în legislația românească în principal prin Legea nr. 107/1996 a
apelor, HG nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de
apă și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, cu modificările și
completările ulterioare

STUDIU DE FEZABILITATE

12 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING





AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane reziduale, transpusă în
legislația românească în principal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare și HG 210/2007
pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar în domeniul protecției mediului, cu modificările și completările
ulterioare
Directiva nr. 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția
mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în
agricultură, transpusă în legislația românească prin Ordinul nr. 344/708/2004 al
ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor
și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția
mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în
agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele reglementări naționale aplicabile serviciilor de alimentare cu apă si de
canalizare sunt următoarele:










Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu
modificările si completările ulterioare; conform acestei legi, infrastructura aferentă
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare aparține patrimoniului public
Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare; stabilește faptul că autoritățile locale dețin competențe
exclusive și complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza și
a controla funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare; definește serviciile comunitare de utilități publice
operatorii regionali de servicii comunitare de utilități publice și reglementează
competențele și responsabilitățile autorităților cu privire la asigurarea serviciilor
comunitare de utilitate publică
Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu
modificările si completările ulterioare; stabilește cadrul juridic unitar privind
înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și
controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu
apă și de canalizare al localităților.
Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
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Conform Constituției României și Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (cu
modificările și completările ulterioare), Autoritățile Publice sunt responsabile de
aplicarea legislației în vigoare având rolul de a furniza servicii publice conform legii. Din
punct de vedere al competenței teritoriale, organele administrației publice sunt
structurate astfel:



Administrația Publică Centrală (Președintele României, Guvern, Ministere și alte
instituții centrale, Prefectul – ca reprezentant al Guvernului pe plan local);
Administrația Publică Locală (Consiliul Județean, Consiliul Local, Primăria,
instituțiile bugetare, regiile autonome și societățile comerciale subordonate
autorităților locale).

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune,
orașe și municipii sunt Consiliile Locale, comunale, orășenești și municipale, ca autorități
deliberative, și Primarii, ca autorități executive. Consiliul local exercită atribuții privind
gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. În acest sens, hotărăște darea în
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei,
orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în
condițiile legii; asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind alimentarea cu apă și de
canalizare.
În conformitate cu art.11 din Legea nr.215/2001 actualizată și republicată, două sau mai
multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor
autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii,
formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept
privat și de utilitate publică. Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară se constituie în
condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori al furnizării în comun a unuia sau mai multor servicii publice. În
conformitate cu prevederile HG 855/2008, pentru serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare se pot constitui numai ADI cu un singur obiect de activitate, distinct.
Principalii factori de decizie în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
sunt prezentați în tabelul următor:
Instituția
STUDIU DE FEZABILITATE
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Ministerul Mediului, Apelor și Realizează politica națională în domeniile mediului,
Pădurilor

gospodăririi

apelor

și

managementului

silvic,

îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză,
coordonare și control în aceste domenii
Agenția Națională de Protecție Implementarea politicilor și legislației din domeniul
a Mediului

protecției mediului. Acționează la nivel local prin
intermediul Agenției Județene de Protecție a Mediului

Autoritatea

Națională

de Reglementarea și monitorizarea la nivel central a

Reglementare pentru Serviciile activităților din domeniul serviciilor comunitare de
Comunitare de Utilități Publice utilități publice aflate în atribuțiile sale
Garda Națională de Mediu

Controlează activitățile cu impact asupra mediului
înconjurător, și aplică sancțiuni contravenționale
prevăzute de legislația în domeniul protecției
mediului

Administrația Națională Apele Aplică strategia și politica națională în domeniul
Române

gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de
apă (la nivel local reprezentată prin Administrația
Bazinală de Apă)

2.3 ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR
Comuna Cordun este situata in partea de S-E a Judetului Neamt, pe malul stang
al raului Moldova, la mai putin de 1 km N-V de Municipiul Roman, Judetul Neamt, 53
km distanta fata de Municipiul Piatra Neamt si 331 km fata de capitala Romaniei.
Comuna Cordun are o suprafata totala de 4175,00 ha si are in componenta 3 sate: Cordun,
Simionesti si Pildesti.
Comuna Cordun se invecineaza cu urmatoarele localitati:
-

(N) Comunele Gheraiesti si Sabaoani;
(E) Comunele Tamaseni, Sagna;
(S) Comuna Horia;
(S-E) Municipiul Roman;
(S-V) Comuna Trifesti;
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(V) Comuna Dulcesti;
(V, N-V) Comuna Gheraiesti.

Legatura comunei Cordun cu Municipiul Roman este realizata de drumul
judetean DJ 207 B, Roman – Pascani, artera modernizata.
Relatiile economice ale comunei sunt mai puternice cu Municipiul Roman, cu
Municipiul Piatra Neamt fiind de natura administrativa.
Cordun este o comuna care a tinut pasul cu ritmul rapid si modern de dezvoltare
impus de cerintele si standardele UE. Aceasta are drumuri asfaltate, santuri betonate,
trotuare, iluminat public modern, sistem de colectare deseuri, cosuri de gunoi si
tomberoane stardale, strazi pietruite, retea de alimentare cu apa potabila, alimentare cu
gaze naturale, scoli si gradinite modernizate, centre de asistenta sociala, dispensare
medicale, biserici bine intretinute, spatii verzi bine gospodarite, centre culturale, etc.

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA
In prezent, comuna Cordun dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa
realizat in anul 2002 care alimentează cu apa potabila satul Cordun.
Surse de alimentare cu apa si aducțiune
Alimentarea cu apa bruta a gospodăriei de apa Cordun se realizează din frontul de
captare Pildești - Simionești. Din conducta de aducțiune care transporta apa de la frontul
de captare Simionești la Gospodăria de apa Episcopie s-a realizat o ramificație la care s-a
racordat conducta de aducțiune comuna de transport apa bruta la Gospodăria de apa
Cordun si Gospodăria de apa de la Săbăoani. Conducta de aducțiune este realizata din
PEID, De450mm si are lungimea L= 200m.
Instalații de tratare
Stație de clorinare in Cordun – este montata într-o încăpere special amenajata , fiind
amplasata in incinta gospodărie de apa Cordun. Stația de clorinare este dotata cu aparate
de dozare clor gazos cu injecție in conducta de aducțiune, înainte de intrarea acesteia in
rezervor si, încăpere pentru depozitarea buteliilor de clor gazos.
Stația de pompare si rezervoare de înmagazinare
Rezervorul de înmagazinare pentru localitatea Cordun are un volum V=450mc.
Rezervorul este suprateran fiind realizat din elemente prefabricate (panouri metalice).
Rezervorul este amplasat in extravilanul localității Simionești, in incinta gospodăriei de
apa.
STUDIU DE FEZABILITATE
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Eventualele scurgeri provenite din preaplinul rezervorului, din golirea ocazionala a
acestuia, precum si golirea conductelor din stația de pompare sunt evacuate într-un șanț
pereat in afara gospodăriei de apa.
Stația de pompare este prevăzută cu 2+1 pompe montate într-o incinta tip container in
cadrul gospodăriei de apa Cordun. Grupul de pompare este de tip booster, fiind prevăzut
cu pompe centrifuge.
Rețea de distribuție apa potabila
Rețeaua de distribuție este amplasata pe marginea drumurilor, lângă rigole, in spațiul
verde sau pe trotuare si este realizata din PEID, PN 10 respectiv PN 6 cu diametre
cuprinse intre DN 180 si DN 63 mm.
Lungimea totala a rețelei de distribuție este de 11500 m, deservind un număr de 2142
locuitori.
Pe rețeaua de distribuție sunt amplasate cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de
vane si vane pentru sectorizare.
RETEAUA DE CANALIZARE
In prezent comuna Cordun nu dispune de un sistem de canalizare al apelor uzate
menajere. Primăria Cordun are in curs implementare proiecte de canalizare menajera in
satul Cordun, aflat in procedura de licitație si un alt proiect de extindere a retelei de
canalizare in satul Codrun.

In paralel se mai realizeaza de catre operatorul judetean de apa canal,
COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A., in cadrul proiectului “Asistenta tehnica
pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada
2014-2020”, extinderea retelei de apa si canalizare in satul Cordun, infintare retea de
alimentare cu apa in satul Simionesti si extinderea retelei de alimentare cu apa si
canalizare in satul Pildesti. Lucrarile prevazute in satul Pildesti sunt de extindere a
sistemului de alimentare cu apa si canalizare ce sunt prevazute prin prezentul Studiu de
Fezabilitate.
Strazile care fac obiectul investitiei in infrastructura de canalizare fac parte
integrala din trama stradala a comunei Cordun.
STUDIU DE FEZABILITATE
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Pentru dezvoltarea socio – economica a comunei, administratia locala este
interesata de realizarea unor parteneriate public – private in vederea imbunatatirii
infrastructurii locale. Sunt posibile investitii in amenajarea unor ateliere de exploatare si
prelucrare a lemnului ( fabrici de mobilier, profile din lemn, casute din lemn, etc ),
domenii pentru care exista pe raza comunei resurse materiale si forta calificata de munca;
rezervele de nisip si balastru de aici recomanda investitiile in constructii si materiale de
constructie.
Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau
microferme de crestere organizata a animalelor, a unor centre de preluare ai valorificare
a produselor animala: lapte, carne, piei, lana ( centre de taiere, abatorizare, carmangerii,
etc). Se pot amenaja pe raza comunei ferme de crestere a pasarilor, dotate cu centre de
prelucrare si valorificare a produselor avicole, ferme de crestere a strutilor, a iepurior,
ferme de porumbei, de fazani, pauni, herghelii. Exista pe raza comunei locatii pretabile
investitilor in piscicultura.
Atragerea investitiilor in zona precum şi conditiile oferite de cadrul natural a
generat creşterea accelerata a fondului imobiliar şi institutional. Pentru sustinerea
tendintei de dezvoltare este necesar a se constitui infrastructura acestei comune (sisteme
de alimentare cu apa, canalizare ).
Anchetele efectuate in acesta comuna pentru elaborarea prezentului studiu de
fezabilitate , reliefeaza aspecte legate de sanatatea populatiei si de poluare a mediului
inconjurator in spatial propus pentru realizarea investitiei ,astfel :
-

in toate situatiile constatate, populatia acestei comune nu dispune de spatii
sau bazine de colectare corespunzatoare din punct de vedere legal pentru
devarsarea apelor uzate menajere sau a dejectiilor fecaloide, poluand astfel
mediul incojurator si in special poluand panza freatica de suprafata, nefiind
in consens cu normele legate de deversare a apelor uzate, respectiv
Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor
uzate, evacuate in sursele de apa, NTPA – 001;

-

un aspect extrem de important este faptul ca in situatiile reale de teren s-a
constatat ca in lipsa unei retele publice de canalizare, toate dejectiile lichide
(in special urina si dejectiile lichide rezultate din spalarea pluviala a
gunoiului de grajd) se infiltreaza in straturile superficiale ale solului si
implicit in sursele de alimentare cu apa a populatiei si animalelor, apa ce
contine un procent ridicat de noxe.

Urmare a acestor aspecte extrem de grave pentru sanatatea populatiei , dar si
pentru realizarea fireasca a ridicarii gradului de civilizatie al localitatilor rurale , grad de
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civilizatie solicitat a fi realizat si de Comunitatea Europeana, se impune stringent
infiintarea unei retele publice de canalizare intr-un timp relativ redus, eliminand astfel
riscurile igienico-sanitare mentionate. In concluzie, fundamentarea realizarii acestei
investitii se bazeaza pe motivatia oportuna de:
-

eliminarea cat mai rapida a riscului de imbolnavire a populatiei si infestarii
mediului inconjurator prin realizarea unei retele publice de canalizare;

-

eliminarea pericolului de poluare a mediului inconjurator din intravilanul
localitatilor rurale, prin captarea dejectiilor umane si animaliere in reteaua
de canalizare;

-

totalitatea riscurilor mentionate fiind eliminate prin realizarea acestei
investitii care vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizatie al
populatiei din satele respective.

2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE
TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND EVOLUŢIA CERERII, ÎN SCOPUL
JUSTIFICĂRII NECESITĂŢII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
In proiecția INS populației României până în 2050 au fost utilizate trei variante de
prognozare: medie, optimistă și pesimistă. In toate variantele de prognozare, populația
se va reduce cu valori între 3,6 milioane (varianta optimistă) și 6,5 milioane de persoane
(varianta pesimistă). Scăderea populației va fi moderată până în anul 2050 (cu o rată
medie anuală de –0,5% până în 2030 și ușor mai accentuată de -0,6% până în 2050),
principalul factor al acestei evoluții fiind scăderea naturală.
Prognoza populatiei se realizeaza pentru populatia stabila, populatia pentru care
se vor dimensiona lucrarile pentru alimentare cu apa, colectare si epurare apa uzate
menajere. Perioada de analiza a proiectului este de 15 ani, se vor utiliza datele oficiale ale
populatiei furnizate de catre:
-

Institutul National de Statistica al Romaniei pentru Judetul Neamt;
Directia Judeteana de Statistica Neamt;
Directia Nationala de Statistica.

Baza de prognoza a fost data de cele mai recente date statistice oficiale existente la
momentul realizarii prognozei. Astfel, indicatorii statistici utilizati sunt:
Recensamantul populatiei stabile 2011, date publicate de DJS Neamt, Baza
TEMPO INS
- Populatia statistica dupa domiciliu, la 1 ianuarie, conform valorilor
publicate de DJS Neamt, Baza TEMPO INS, perioada 2011 – 2015
-
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Populatia stabila include:
Persoanele de cetatenie roman, straina sau fara cetatenie cu domiciliul in Romania
care, la momentul recensamantului se aflau pe teritoriul tarii (persoane prezente) sau
erau temporar absente, fiind plecate in strainatate pentru o perioada mai mica de 12 uni
Persoanele de cetatenie romana, straina sau fara cetatenie venite pe teritoriul tarii
pentru o perioada de cel putin 12 luni sau cu intentia de a ramane o perioada de cel putin
12 luni (la lucru, in cautarea unui loc de munca, la studii, in interes de afaceri etc.), care
aveau doar resedinta obinuita in Romania.
Persoanele de cetatenie romana plecate in strainatate in cadrul misiunilor
diplomatice sau militare, oficiilor consulare si al reprezentantelor comerciale romanesti
din strainatate
Populatia dupa domiciliu reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si
domiciliul pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala,
trecuta in cartea de identitate, asa cum este luata in evidenta organelor administrative
ale statului.
Studiul acestui raport indica o scadere potentiala a populatiei judetului si regiunii
de operare a Compania Judeteana Apa Serv SA. Aceasta scadere potentiala a populatiei
a fost verificata si cu datele de la Consiliul Judetean si de la consiliile locale. Pentru
estimarea evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati s-a avut in vedere varianta
realista a prognozei demografice, care porneste de la ipoteza unei scaderii moderate a
cele doua componente ale miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu.
Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene
demografice negative care ar putea afecta evolutia populatiei judetului Neamt in
urmatorii 30 de ani. Cele maiimportante sunt: scaderea numarului populatiei urbane,
scaderea progresiva a ponderii populatieitinere si imbatranirea demografica prin
cresterea simultana a ponderii populatiei varstnice.
Masurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie sa se
bazeze pe relansarea economica. Desi dezvoltarea economica nu conduce, in mod
necesar, la o crestere demografica bazata pe spor natural, ea ar stimula, intr-o mai mare
masura, imigratia in zona. Deasemenea, aceasta ar putea avea un efect pozitiv asupra
reducerii mortalitatii, prin imbunatatirea sistemului de servicii de sanatate, insa nu ar
influenta semnificativ natalitatea in lipsa unui „curent pro-natalist” la nivelul populatiei.
Mai mult, dezvoltarea economica ar conduce si la o crestere a nivelului de educatie al
populatiei, fapt ce ar determina, dupa cum evidentiaza evolutiile demografice din tarile
dezvoltate, reducerea numarului de copii pe care familiile doresc sa-i aiba.
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Pe de alta parte, cresterea nivelului de educatie al populatiei implica un efect
nedorit asupra natalitatii prin faptul ca duce la cresterea varstei la care mamele nasc
primul copil.
Sinteza evolutiei populatiei, cu evidentierea populatiei maxime din perioada de
analiza a proiectului, pentru toate satele din comuna este prezentata în tabelul urmator:
Populatie
Sat CORDUN
Sat PILDESTI
Sat SIMIONESTI
Total comuna CORDUN

2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE
INVESTIŢIEI PUBLICE

A

FI

Locuitori
2213
3303
712
6228

ATINSE

PRIN

REALIZAREA

Obiectivele pe termen mediu si lung sunt:
atragerea, dirijarea si optimizarea investiţiei de capital;
generarea fondurilor de capital si imbunătăţirea contribuţiei la bugetul local.
Obiectivele pe termen scurt sunt:
asigurarea si menţinerea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare ale
localităţii la un nivel satisfăcător;
continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ a serviciilor;
adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
accesul fără discriminare la servicii;
urmărirea eficientei serviciilor;
generarea unor noi surse de fonduri de capital si reducerea controlata a
finanţărilor din bugetul local;
respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si
protecţiei mediului.

(3).

SCENARII/OPŢIUNI
TEHNICO-ECONOMICE
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

PENTRU

Retelele de alimentare cu apa si retelele de canalizare, ce se prevad in acest studiu
de fezabilitate, se vor realiza pentru alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate
menajere din satul Pildesti, comuna Cordun.
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Lipsa de dotari tehnico-edilitare necesare fiind in contradictie cu planurile de
dezvoltare ale comunei, modernizarea infrastructurii si ridicarea gradului de confort al
locuitorilor.
Necesitatea si oportunitatea acestei investiţii deriva din faptul ca localitatea
Cordun se afla in plina extindere urbanistica si dezvoltare socio – economica. Pentru
susţinerea tendinţei de dezvoltare este necesar a se constitui infrastructura acestei
localităţi.
Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de
obiectivele urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate.
Varianta fără proiect presupune colectarea apelor uzate in fose individuale, care
in majoritatea cazurilor sunt neimpermeabilizate. Aceasta soluţie reprezintă una dintre
formele cele mai intense de depreciere multipla a calităţii apelor subterane identificata in
zonele de intravilan rural unde, datorita lipsei unui minim de dotări cu instalaţii edilitare,
deşeurile lichide ajung in subteran in mod direct. Aceasta varianta a fost exclusa deoarece
resursele de apa, in special cele din acviferele freatice, prezintă un risc ridicat de poluare,
constatându-se neconformitatea cu standardele de calitate, prezentând un risc ridicat
pentru sănătatea populaţiei.
Varianta fara proiect presupune asigurarea consumului casnic şi menajer din
amenajari locale (fantani) a caror potabilitate nu se inscrie in standardele in vigoare.
Totusi, multe fantani din judetul Neamt au un nivel foarte scazut, facand
improprie apa pentru consum casnic. In aceste conditii, solutionarea alimentarii cu apa
potabila a locuitorilor, constituie o problema deosebit de importanta pentru mentinerea
calitatii vietii.
Comuna se afla pe lista comunelor cu incidenţa ridicata de seceta. Fenomenul se
manifesta ca urmare a lipsei de precipitaţii, a temperaturilor ridicate ale aerului, a scăderii
nivelurilor apelor freatice, precum şi ca urmare a frecvenţei şi duratei tot mai mari a
fenomenului de secare a râurilor. Prin cumularea efectelor, seceta meteorologică şi cea
hidrologică au ca efect şi reducerea debitelor cursurilor de apă, precum şi a celor
disponibile pentru alimentarea pânzei freatice. În consecinţă, multe fântâni din comuna
Cordun au un nivel foarte scăzut, făcând improprie apa pentru consum casnic. În aceste
condiţii, soluţionarea alimentării cu apă potabilă a locuitorilor, prin realizarea de foraje,
constituie o problemă deosebit de importantă pentru menţinerea calităţii vieţii.
Având in vederea aspectele prezentate, realizărea retelei de alimentare cu apa si
a reţelei de colectare ape uzate este de strictă necesitate.
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Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa si a unui sistem de colectarea
al apelor menajere, care să funcţioneze la parametri normali şi să asigure o siguranţă atât
în exploatare, au fost analizate doua scenarii şi anume:
A. SCENARIU I
VARIANTA CU PROIECT
Retele de apa potabila
Reţeaua de alimentare cu apa proiectată se va realiza din conducte PEID-PN10PE100, avand diametre de De110 mm si De160 mm. Tuburile se vor poza pe un pat de
nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm
peste creasta tubului. Retelele de apa potabila propuse vor avea o lungime totala de
13.728 m (13.428 m retele apa conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele
proiectate in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate).
Nr.
Crt.

1

Retele apa potabila
Strada

V. Alecsandri

2

Mioritei

3

Libertatii

4

Randunelelor

5
6

Neptun
Nucilor

TRONSON

De
[mm]

N197 N1211

676

140

N1211 N1210

865

140

442

110

N1210 - vana ingropata

422

110

N1212 - vana ingropata

380

110

N1208 - vana ingropata

380
388

110
110

N244 - vana ingropata

N1210 N743
N1212 N265
N1208 N283
N244 - N299
N128 - N327

7

Prundului

N231 - N350

546

110

8

Privighetorilor

N350 - N384

647

110

9

M. Eminescu

10

G. Cosbuc

STUDIU DE FEZABILITATE

Observatii retele apa

Lungime
[m]

N1211 N458

524

110

N209 - N608
N552 - N222

275
280

110
110

N209 - camin vane; N222 - camin
vane; N231 - camin vane; N241 camin vane; N111 - camin vane;
N128 - camin vane; N231-N111
subtraversare foraj dirijat; N241N128 subtraversare foraj dirijat;

N451 - camin vane; N350 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului
N504 - camin vane; N1211 - vana
ingropata;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

23 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

11

Adam

12

Stadionului

13

Stefan cel Mare

14
15
16

Ghioceilor
Monumentului
Pacii

17

Salcamilor

18

Trandafirilor

N491 - N472

532

110

N608 - camin vane

N197 - N472

771

110

N472 - N551

420

110

N458 - camin vane; N472 - camin
vane;
Tronsonul N197-N657 se va monta
pe partea stanga a drumului;
Tronsonul N633-N551 se va monta
pe partea dreapta a drumului;

N43 – N64

654

160

N64 – N197
N64 - N1078
N85 - N106
N1071 - N97
N1054 N1051
N231 - N998
N933 N1101

61
363
566
152

140
110
110
110

98

110

784

110

113

110

N197 - camin vane
N64 - camin vane
N1101 - camin vane

N114 N1002

867

110

N880 - camin vane, N924 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

19

M. Sadoveanu

20

Sudului

N924 - N904

620

110

N293 - N922 supratraversare Ciurlic

21

Tineretului

N904 - N128

735

110

N829 - camin vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

22
23

Zambilelor
Campului

272
514

110
110

24

Iasomiei

N829 - N820
N148 - N820
N998 N1002

81

110

La pozarea conductei în tranşee se vor respecta întocmai prevederile caietului de
sarcini, atenţie deosebită trebuie acordată realizării patului de nisip pe care se pozează
conducta, gradului de comportare a umpluturilor şi a probei de presiune.
La săpăturile tranşeelor cu adâncimi mai mari de 1,5 m şi în terenuri necoezive
se vor realiza obligatoriu sprijinirile malurilor tranşeei. Pe lungimea tronsonului de
reţea s-a prevăzut bandă avertizoare „APA” cu fir din cupru, pentru identificarea
poziţiei.
Numărul hidrantilor si amplasarea lor a tinut cont de NP133 - 2013 „Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
a localitatilor” si P118/2 – 2013 “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
Partea a II-a – Instalatii de stingere”. Pe porţiunile de reţea care distribuie Qorar max <5
STUDIU DE FEZABILITATE
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l/s nu au fost amplasaţi hidranti de incendiu, iar pe porţiunile de reţea Qorar max >5 l/s
au fost amplasaţi hidranti de incendiu la maximum 100 m distanta intre ei.
Traseul conductei si pozitia hidrantilor pot fi diferite fata de situatia proiectata, in
functie de conditiile din teren.
In intravilanul localitatii, conform ordinului ministerului transporturilor nr.
517/1997, amplasarea retelelor de distributie subterane se face in afara amprizei si a zonei
de siguranta a acestora; Conducta s-a amplasat pe trotoar sau pe spatiul verde,
adâncimea minimă de pozare fiind adâncimea de îngheţ (1,0 m).
Pe reteaua de alimentare cu apa s-au prevazut:
-

vane de separaţie montate in camin;
hidranti de incendiu Dn 80 de tip subteran;
vane de golire;
vane de aerisire;

Pentru executarea eventualelor lucrări de reparaţii la conducta de apă, s-au
prevăzut cămine de vane, pentru izolarea retelei pe tronsoane. Căminul este prevăzut să
se realizeze din beton monolit, asigurat cu capac şi ramă, montate cu piesa suport tip IV
carosabil.
Pentru execuţia tuturor lucrărilor: retea de alimentare cu apa, bransamente la
abonaţi, cămine şi hidranti se vor respecta prevederile caietului de sarcini.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 20142020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Pentru lucrările ascunse se vor întocmi toate actele necesare prevăzute de legislaţia
şi normativele în vigoare, iar la fazele determinante şi alte faze specificate în programul
de control anexat proiectului se vor întocmi documentele solicitate.
Pentru a se evita accidentele de munca, antrepenorul va respecta tehnologia de
execuţie, va executa sprijinirile necesare şi va realiza săpătura cu grijă pentru a nu
STUDIU DE FEZABILITATE
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deteriora lucrările subterane existente. Acestea vor fi protejate corespunzator pentru a le
asigura stabilitatea pe perioada de execuţie a conductei de canalizare, a racordurilor
abonaţilor, căminelor, gurilor de scurgere şi racordurile de la gurile de scurgere.
Se vor respecta toate normele specifice lucrărilor de terasamente, de îmbinări cap
la cap şi nu se va permite accesul muncitorilor la punctul de lucru fără a avea efectuat
instructajul de protecţia muncii pe specificul lucrărilor ce urmează să se execute.
Pentru fiecare abonat (gospodarie) se va realiza un branşament din PEID-PE100Pn10, De 25 mm, pâna la limita de proprietate unde se va proteja cu un dop compresiune
din PEID. Pe strazile asfaltate se va avea in vedere ca bransamentele amplasate pe partea
opusa a strazii fata de conducta de distributie sa se realizeze prin foraj orizontal pentru a
nu deteriora structura rutiera.
Fiecare bransament este prevazut cu camin de masura, pozitionat la limita de
propietate.
Numarul total al branşamentelor este de 837 bucati, antrepenorul urmând sa
identifice numarul exact si pozitia acestora in teren, functie de amplasarea .

Canalizarea apelor uzate menajere
In cadrul acestui studiu de fezabilitate se propune si realizarea reţelei de canalizare
menajera cu o lungime de 12.660 m din conducte PVC De 250 mm (12.360 m retele
canalizare conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele de canazliare proiectate
in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate). Reţeaua de canalizare menajera se va
realiza in comuna Cordun, sat Pildesti
Reţeaua de canalizare menajeră cuprinde conductele de canalizare menajeră ce
urmăresc trama stradală şi colectoarele care conduc apele menajere către staţiile de
pompare.
Reţeaua proiectata va fi din conducte de PVC – De 250, imbinate cu mufa şi
garnitura de cauciuc.
Lungimea colectorului proiectat este de 12.360 m, pe care s-au prevăzut 279
cămine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 3051/91.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 2014STUDIU DE FEZABILITATE

26 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

2020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Retele canalizare menajera

Nr.
Crt.

Strada

1

V. Alecsandri

2
3
4
5
6

Mioritei
Libertatii
Randunelelor
Neptun
Nucilor

7

Prundului

8

Privighetorilor

9

M. Eminescu

10

G. Cosbuc

11

Adam

12

TRONSON
358 - 15
19 - 101

Lungime
[m]
354
294

DN
[mm]
250
250

CM18 - CM481 subtraversare foraj
dirijat; CM155 - CM325
subtraversare foraj dirijat; CM248
- CM507 subtraversare foraj dirijat

100 - 163

671

250

163 - 171
296 - 178
179 - 186
187 - 194
201 - 162
102 - 53

440
420
378
378
376
360

250
250
250
250
250
250

CM2 - 39

169

250

39 - 38

647

250

123 - 122

476

250

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

19 - 460
353 - 368
119 - 143
140 - 144
55 - 111
426 - 112

276
234
224
285
221
714

250
250
250
250
250
250

N1446 - Camin disipare energie

7 - 435

178

250

Stadionului

13

Stefan cel Mare

7 - 438

327

250

14
15

Ghioceilor
Monumentului

14 - 389
18 - 155

362
609

250
250

STUDIU DE FEZABILITATE

Observatii retele canalizare
menajera

N1448 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

CM7 - CM5 subtraversare foraj
dirijat;
Tronsoanele CM7-CM435 si
CM426-CM 419 se vor monta pe
partea dreapta a drumului;
Tronsoanele CM 418-CM 112 si
CM 111-CM 55 se vor monta pe
partea stanga a drumului;
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16
17

Pacii
Salcamilor

342 - 498
339 - 314
325 - 152
153 - 332
CM1 - 79

153
87
103
341
397

250
250
250
250
250

18

Trandafirilor

19

M. Sadoveanu

98 - 81

808

250

20

Sudului

295 - 285

565

250

21

Tineretului

467 - 285

690

250

22
23
24

Zambilelor
Campului
Iasomiei
DC 51 Pildesti Simionesti

4 - 477
248 - 477
80 - 81

260
524
39

250
250
250

25
26

DJ 207B SimionestiCordun

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului
N1406 - N1405 supratraversare
Ciurlic, N1403 - camin disipare
energie
N20 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

N1383 - N1382 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane
N1268 - N1267 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane; N153 Camin disipare energie

Principalele construcţii prevăzute pentru reţeaua de canalizare sunt staţiile de
pompare şi căminele (cămine de vizitare, intersecţie, cămine de spălare etc.)
Pe traseul canalizării sunt prevăzute cămine de vizitare la distanţe de circa 50 – 60
m in aliniament şi la schimbările de direcţie. Caminele de vizitare se vor realiza din
elemente prefabricate de beton si vor fi prevazute cu capace din material compozit.
In general colectoarele propuse pentru colectarea apei menajere urmaresc panta
terenului, iar acolo unde nu este posibil s-a propus o statie de pompare pentru ridicarea
presiunii si aducerea apelor uzate in punctul stabilit pentru epurare.
In punctele incipiente ale reţelei de canalizare cât şi pe traseu, oriunde nu se poate
realiza viteza de autocurăţire de cel puţin 0,7 m/s se amplasează cămine de spălare la
extremitatea amonte a porţiunii respective. Distanţa intre căminele de spălare nu
depăşeşte 60 m.
Apele uzate menajere din satul Pildesti vor fi evacuate la reteaua de canalizare
menajera a satului Cordun iar ce la aceasta prin pompare la statia de epurare existenta a
orasului Roman.
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In prezent reteaua de canalizare a satului Cordun este in curs de implementare.
Primaria Cordun va avea in vedere ca statia de pompare ape uzate finala cu deversare la
SEAU Roman si conducta de refulare sa fie dimensionata pentru a prelua si debitul de
ape uzate menajere ale satului Pildesti.
Staţii de pompare
Staţiile de pompare prevăzute asigură ridicarea presiunii pentru zonele joase. In
urma analizei, au rezultat ca fiind necesare următoarele staţii de pompare ape uzate:
- SPAU 1 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,60 m;
- SPAU 2 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,90 m;
- SPAU 3 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,9 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=17,90 m;
- SPAU 4 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 9,0 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=20,30 m;
- SPAU 5 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 0,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,30 m;
- SPAU 6 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,70 m;
- SPAU 7 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 18,3 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=37,60 m;
- SPAU 8 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 3,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=13,40 m;
Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectata vor fi preluate
spre staţia de epurare, dupa ce au fost pompate in prealabil in reteaua proiectata prin
intermediul conductei de refulare specifica fiecarei statii de pompare.
Conductele de refulare
Conductele de refulare au fost prevazute din PEID PE 100 PN10, dupa cum
urmeaza:
-

Sat Pildesti
- SPAU 1 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 296 m;
- SPAU 2 (conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 430 m;
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-

-

SPAU 3 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 142 m;
SPAU 4 conducta de refulare cu diametrul De 110 mm si lungimea de 369 m +
801 m conducta de refulare cu diametrul De 125 mm (conducta comuna cu
refularile SPAU 3, SPAU 5, SPAU 6)
SPAU 5 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 10 m;
SPAU 6 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 401 m;
SPAU 7 conducta de refulare cu diametrul De 180 mm si lungimea de 7189 m;
SPAU 8 conducta de refulare cu diametrul De 75 mm si lungimea de 284 m +
269 m (conducta comuna cu refularile SPAU 9 – proiectat prin proiect POIM)

Conductele de refulare comuna sunt impartita astfel:
-

SPAU 3 + 4 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si lungimea
de 597 m;
SPAU 3 + 4 + 5 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si
lungimea de 144 m;
SPAU SPAU 3 + 4 + 5 + 6 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm
si lungimea de 60 m;
SPAU 8 + 9 conducta de refulare comuna cu diametrul De 75 mm si lungimea
de 269 m;

63
63
63

Cota
teren
statie
205.56
208.08
204.63

Cota
radier
statie
200.75
202.32
199.08

369

110

204.77

199.8

5.0

0.4

10

63

204.76

200.86

3.9

1.1
18.3

401
7189

63
180

206.25
205.16

200.67
199.59

5.6
5.6

3.1

284

75

205.44

200.25

5.2

11.0

597

125

11.4

144

125

Debit
[l/s]

L
[m]

Dn

SPAU 1
SPAU 2
SPAU 3

1.4
1.4
1.9

296
430
142

SPAU 4

9.0

SPAU 5
SPAU 6
SPAU 7

Denumire

SPAU 8
refulare comuna
SPAU 3+4
refulare comuna
SPAU3+4+5
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H
H
statie pompare
[m]
[mCA]
4.8
7.6
5.8
7.9
5.5
17.9

Observatii

N1426 - camin
20.3 vane;
N1412 - camin
8.3 vane;
N1408 - camin
8.7 vane;
37.6
PN3 - camin
13.4 vane
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refulare comuna
SPAU 3+4+5+6
refulare comuna
SPAU 8+9

12.5

60

125

4.2

269

75
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Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitaţional de reţeaua existenta, vor
fi preluate intr-o staţie de pompare.
Pentru pomparea apelor uzate menajere s-au prevăzut următoarele uvraje:
a. cămin amonte de intrarea in staţia de pompare, pentru retinerea pietrişului
si a altor materiale aduse pe colector care ar putea afecta buna functionare
a pompelor, si inchiderea accesului in staţia de pompare, cu rolul de a
retine, prin adâncimea cu circa 50 de cm a cotei radierului;
b. construcţia staţiei de pompare este de tip camin din PEHD, PPR, etc iar
adancimea va fi variabila functie de situatia proiectata, in care vor fi
montate 1+1 electropompe submersibile.
Statia de pompare cu separare de solide se compune din:
-

-

camin din PEHD pentru montarea utilajelor si acoperire etansa prevazuta cu
capac etans
Rezervor de colectare si separare solide dotat cu capace de inspectie si flansa
pentru senzor de nivel

-

Senzori de nivel hidrostatici, racordati la panoul electric

-

Sistem de ventilatie

-

Echipamnete de control si protectie statie

-

Sistem de transmisie GPRS/SCADA

-

motopompe submersibile cu montaj uscat (1+1), protecţie împotriva exploziilor

-

pompa de basa pentru evacuarea apelor ajunse in camera uscata;

-

tablou de comandă electric pentru functionarea automată a pompelor.

Pe conductele de aspiratie si refulare ale fiecărei pompe se vor instala vane de
inchidere. Pe conductele de refulare ale fiecărei pompe se vor instala clapeţi de reţinere
cu bila. Toate instalaţiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice.
a. conducta de refulare este realizata din PEID PE 100 PN10, care va descărca
apele in căminul de disipare a energiei, CDE;
STUDIU DE FEZABILITATE

31 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

b. căminul de disipare a energiei, realizat si amplasat pe reteaua realizata
gravitational.
Acest cămin va avea radierul coborât cu 50 cm, realizând o perna de apa cu rolul
de disipare a energiei jetului de apa din conducta de refulare.
S-au prevăzut instalaţii antiefracţie la accesul in statia de pompare si la uşa
tabloului de control si automatizare.
Instalaţii aferente staţiilor de pompare: instalaţii electrice la staţiile de pompare
Staţia de pompare este tip camin (unde se amplasează pompele si utilajul pentru
separarea solidelor), va fi echipata cu 1+1 pompe submersibile, montate in camera uscata.
Pompele se livrează cu 10 m de cabluri de forţa si semnal.
Alimentarea cu energie electrica a staţiei de pompare se face dint-un tabloul
electric TD cu posibilitatea racordării la 2 surse (reţeaua Electrica si un grup electrogen
trifazat, amplasat in zona statiei de pompare).
Automatizarea pompelor se face cu PLC (montat in tablou), funcţie de nivelul apei
din camin, dat de aparate de nivel (oprire la nivel minim, pornire la nivel maxim si
alarmare la nivel minim si la maxim de avarie)
Protecţia circuitelor pompelor si a celorlalţi receptori se face cu întrerupătoare
automate si relee de protecţie montate in tablou.
Aparatajul montat in tablou va permite transmiterea la distanta in viitor a
nivelelor si datelor despre starea si parametrii pompelor.
Cablurile electrice şi de comanda vor din cupru cu izolaţie din PVC montate
aparent in interiorul staţiei de pompare.
Execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice se vor face cu respectarea
normativelor in vigoare, cu personal autorizat.
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se face din reţeaua stradala a furnizorului de
energie electrica, S.C. Electrica.

B. SCENARIU II
Scenariul II consta in realizarea unei statii de epurare in satul Pildesti si epurarea
apelor uzate local, fara a se mai transporta apele uzate catre reteaua de canalizare
Cordun, de unde va fi transportata in reteaua de canalizare Roman.
STUDIU DE FEZABILITATE
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Retele de apa potabila
Reţeaua de alimentare cu apa proiectată se va realiza din conducte PEID-PN10PE100, avand diametre de De110 mm si De160 mm. Tuburile se vor poza pe un pat de
nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm
peste creasta tubului. Retelele de apa potabila propuse vor avea o lungime totala de
13.728 m (13.428 m retele apa conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele
proiectate in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate).
Nr.
Crt.

1

Retele apa potabila
Strada

V. Alecsandri

2

Mioritei

3

Libertatii

4

Randunelelor

5
6

Neptun
Nucilor

TRONSON

De
[mm]

N197 N1211

676

140

N1211 N1210

865

140

442

110

N1210 - vana ingropata

422

110

N1212 - vana ingropata

380

110

N1208 - vana ingropata

380
388

110
110

N244 - vana ingropata

N1210 N743
N1212 N265
N1208 N283
N244 - N299
N128 - N327

7

Prundului

N231 - N350

546

110

8

Privighetorilor

N350 - N384

647

110

9

M. Eminescu

10

G. Cosbuc

11

Adam

12

Stadionului
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Observatii retele apa

Lungime
[m]

N1211 N458

524

110

N209 - N608
N552 - N222
N491 - N472

275
280
532

110
110
110

N197 - N472

771

110

N472 - N551

420

110

N209 - camin vane; N222 - camin
vane; N231 - camin vane; N241 camin vane; N111 - camin vane;
N128 - camin vane; N231-N111
subtraversare foraj dirijat; N241N128 subtraversare foraj dirijat;

N451 - camin vane; N350 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului
N504 - camin vane; N1211 - vana
ingropata;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

N608 - camin vane
N458 - camin vane; N472 - camin
vane;
Tronsonul N197-N657 se va monta
pe partea stanga a drumului;
Tronsonul N633-N551 se va monta
pe partea dreapta a drumului;

33 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

13

Stefan cel Mare

14
15
16

Ghioceilor
Monumentului
Pacii

17

Salcamilor

18

Trandafirilor

N43 – N64

654

160

N64 - N197
N64 - N1078
N85 - N106
N1071 - N97
N1054 N1051
N231 - N998
N933 N1101

61
363
566
152

140
110
110
110

98

110

784

110

113

110

N197 - camin vane
N64 - camin vane
N1101 - camin vane

N114 N1002

867

110

N880 - camin vane, N924 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

19

M. Sadoveanu

20

Sudului

N924 - N904

620

110

N293 - N922 supratraversare Ciurlic

21

Tineretului

N904 - N128

735

110

N829 - camin vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

22
23

Zambilelor
Campului

272
514

110
110

24

Iasomiei

N829 - N820
N148 - N820
N998 N1002

81

110

La pozarea conductei în tranşee se vor respecta întocmai prevederile caietului de
sarcini, atenţie deosebită trebuie acordată realizării patului de nisip pe care se pozează
conducta, gradului de comportare a umpluturilor şi a probei de presiune.
La săpăturile tranşeelor cu adâncimi mai mari de 1,5 m şi în terenuri necoezive
se vor realiza obligatoriu sprijinirile malurilor tranşeei. Pe lungimea tronsonului de
reţea s-a prevăzut bandă avertizoare „APA” cu fir din cupru, pentru identificarea
poziţiei.
Numărul hidrantilor si amplasarea lor a tinut cont de NP133 - 2013 „Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
a localitatilor” si P118/2 – 2013 “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
Partea a II-a – Instalatii de stingere”. Pe porţiunile de reţea care distribuie Qorar max <5
l/s nu au fost amplasaţi hidranti de incendiu, iar pe porţiunile de reţea Qorar max >5 l/s
au fost amplasaţi hidranti de incendiu la maximum 100 m distanta intre ei.
Traseul conductei si pozitia hidrantilor pot fi diferite fata de situatia proiectata, in
functie de conditiile din teren.
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In intravilanul localitatii, conform ordinului ministerului transporturilor nr.
517/1997, amplasarea retelelor de distributie subterane se face in afara amprizei si a zonei
de siguranta a acestora; Conducta s-a amplasat pe trotoar sau pe spatiul verde,
adâncimea minimă de pozare fiind adâncimea de îngheţ (1,0 m).
Pe reteaua de alimentare cu apa s-au prevazut:
-

vane de separaţie montate in camin;
hidranti de incendiu Dn 80 de tip subteran;
vane de golire;
vane de aerisire;

Pentru executarea eventualelor lucrări de reparaţii la conducta de apă, s-au
prevăzut cămine de vane, pentru izolarea retelei pe tronsoane. Căminul este prevăzut să
se realizeze din beton monolit, asigurat cu capac şi ramă, montate cu piesa suport tip IV
carosabil.
Pentru execuţia tuturor lucrărilor: retea de alimentare cu apa, bransamente la
abonaţi, cămine şi hidranti se vor respecta prevederile caietului de sarcini.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 20142020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Pentru lucrările ascunse se vor întocmi toate actele necesare prevăzute de legislaţia
şi normativele în vigoare, iar la fazele determinante şi alte faze specificate în programul
de control anexat proiectului se vor întocmi documentele solicitate.
Pentru a se evita accidentele de munca, antrepenorul va respecta tehnologia de
execuţie, va executa sprijinirile necesare şi va realiza săpătura cu grijă pentru a nu
deteriora lucrările subterane existente. Acestea vor fi protejate corespunzator pentru a le
asigura stabilitatea pe perioada de execuţie a conductei de canalizare, a racordurilor
abonaţilor, căminelor, gurilor de scurgere şi racordurile de la gurile de scurgere.
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Se vor respecta toate normele specifice lucrărilor de terasamente, de îmbinări cap
la cap şi nu se va permite accesul muncitorilor la punctul de lucru fără a avea efectuat
instructajul de protecţia muncii pe specificul lucrărilor ce urmează să se execute.
Pentru fiecare abonat (gospodarie) se va realiza un branşament din PEID-PE100Pn10, De 25 mm, pâna la limita de proprietate unde se va proteja cu un dop compresiune
din PEID. Pe strazile asfaltate se va avea in vedere ca bransamentele amplasate pe partea
opusa a strazii fata de conducta de distributie sa se realizeze prin foraj orizontal pentru a
nu deteriora structura rutiera.

Fiecare bransament este prevazut cu camin de masura, pozitionat la limita de
propietate.
Numarul total al branşamentelor este de 837 bucati, antrepenorul urmând sa
identifice numarul exact si pozitia acestora in teren, functie de amplasarea .

Canalizarea apelor uzate menajere
In cadrul acestui studiu de fezabilitate se propune si realizarea reţelei de canalizare
menajera cu o lungime de 12.980 m din conducte PVC De 250 mm (12.680 m retele
canalizare conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele de canazliare proiectate
in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate). Reţeaua de canalizare menajera se va
realiza in comuna Cordun, sat Pildesti
Reţeaua de canalizare menajeră cuprinde conductele de canalizare menajeră ce
urmăresc trama stradală şi colectoarele care conduc apele menajere către staţiile de
pompare.
Reţeaua proiectata va fi din conducte de PVC – De 250, imbinate cu mufa şi
garnitura de cauciuc.
Lungimea colectorului proiectat este de 12.680 m, pe care s-au prevăzut 284
cămine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 3051/91.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 20142020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
STUDIU DE FEZABILITATE
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montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Retele canalizare menajera

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6

Strada

V. Alecsandri
Mioritei
Libertatii
Randunelelor
Neptun
Nucilor

7

Prundului

8

Privighetorilor

9

M. Eminescu

10

G. Cosbuc

11

Adam

12

358 - 15
19 - 101

DN
[mm]
250
250

100 - 163

671

250

163 - 171
296 - 178
179 - 186
187 - 194
201 - 162
102 - 53

440
420
378
378
376
360

250
250
250
250
250
250

CM2 - 39

169

250

39 - 38

647

250

123 - 122

476

250

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

19 - 460
353 - 368
119 - 143
140 - 144
55 - 111
426 - 112

276
234
224
285
221
714

250
250
250
250
250
250

N1446 - Camin disipare energie

7 - 435

178

250

TRONSON

Stadionului

13

Stefan cel Mare

7 - 438

327

250

14
15
16

Ghioceilor
Monumentului
Pacii

14 - 389
18 - 155
342 - 498

362
609
153

250
250
250
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Observatii retele canalizare
menajera

Lungime
[m]
354
294

CM18 - CM481 subtraversare foraj
dirijat; CM155 - CM325
subtraversare foraj dirijat; CM248
- CM507 subtraversare foraj dirijat

N1448 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

CM7 - CM5 subtraversare foraj
dirijat;
Tronsoanele CM7-CM435 si
CM426-CM 419 se vor monta pe
partea dreapta a drumului;
Tronsoanele CM 418-CM 112 si
CM 111-CM 55 se vor monta pe
partea stanga a drumului;
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17

Salcamilor

339 - 314
325 - 152
153 - 332
CM1 - 79

87
103
341
397

250
250
250
250

18

Trandafirilor

19

M. Sadoveanu

98 - 81

808

250

20

Sudului

295 - 285

565

250

21

Tineretului

467 - 285

690

250

22
23
24

Zambilelor
Campului
Iasomiei
DC 51 Pildesti Simionesti

4 - 477
248 - 477
80 - 81

260
524
39

250
250
250

25
26

N1383 - N1382 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane
N1268 - N1267 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane; N153 Camin disipare energie

DJ 207B SimionestiCordun
SEAU - Emisar

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului
N1406 - N1405 supratraversare
Ciurlic, N1403 - camin disipare
energie
N20 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

320

250

Principalele construcţii prevăzute pentru reţeaua de canalizare sunt staţiile de
pompare şi căminele (cămine de vizitare, intersecţie, cămine de spălare etc.)
Pe traseul canalizării sunt prevăzute cămine de vizitare la distanţe de circa 50 – 60
m in aliniament şi la schimbările de direcţie. Caminele de vizitare se vor realiza din
elemente prefabricate de beton si vor fi prevazute cu capace din material compozit.
In general colectoarele propuse pentru colectarea apei menajere urmaresc panta
terenului, iar acolo unde nu este posibil s-a propus o statie de pompare pentru ridicarea
presiunii si aducerea apelor uzate in punctul stabilit pentru epurare.
In punctele incipiente ale reţelei de canalizare cât şi pe traseu, oriunde nu se poate
realiza viteza de autocurăţire de cel puţin 0,7 m/s se amplasează cămine de spălare la
extremitatea amonte a porţiunii respective. Distanţa intre căminele de spălare nu
depăşeşte 60 m.
Apele uzate menajere din satul Pildesti vor fi evacuate la reteaua de canalizare
menajera a satului Cordun iar ce la aceasta prin pompare la statia de epurare existenta a
orasului Roman.
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In prezent reteaua de canalizare a satului Cordun este in curs de implementare.
Primaria Cordun va avea in vedere ca statia de pompare ape uzate finala cu deversare la
SEAU Roman si conducta de refulare sa fie dimensionata pentru a prelua si debitul de
ape uzate menajere ale satului Pildesti.
Staţii de pompare
Staţiile de pompare prevăzute asigură ridicarea presiunii pentru zonele joase. In
urma analizei, au rezultat ca fiind necesare următoarele staţii de pompare ape uzate:
- SPAU 1 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,60 m;
- SPAU 2 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,90 m;
- SPAU 4 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 9,0 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=20,30 m;
- SPAU 5 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 0,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,30 m;
- SPAU 6 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,70 m;
- SPAU 7 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 18,3 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=37,60 m;
- SPAU 8 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 3,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=13,40 m;
Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectata vor fi preluate
spre staţia de epurare, dupa ce au fost pompate in prealabil in reteaua proiectata prin
intermediul conductei de refulare specifica fiecarei statii de pompare.
Conductele de refulare
Conductele de refulare au fost prevazute din PEID PE 100 PN10, dupa cum
urmeaza:
-

Sat Pildesti
- SPAU 1 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 296 m;
- SPAU 2 (conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 430 m;
- SPAU 4 conducta de refulare cu diametrul De 110 mm si lungimea de 369 m;
- SPAU 5 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 10 m;
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-

SPAU 6 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 401 m;
SPAU 7 conducta de refulare cu diametrul De 180 mm si lungimea de 2535 m;
SPAU 8 conducta de refulare cu diametrul De 75 mm si lungimea de 284 m;
SPAU 3 + 4 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si lungimea
de 597 m;
SPAU 4 + 5 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si lungimea
de 144 m;
SPAU 4 + 5 + 6 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si
lungimea de 60 m;
SPAU 8 + 9 conducta de refulare comuna cu diametrul De 75 mm si lungimea
de 269 m;

-

Denumire
SPAU 1
SPAU 2

Debit
[l/s]

L
[m]

Dn

1.4
1.4

296
430

63
63

Cota
teren
statie
205.56
208.08

Cota
radier
statie
200.75
202.32

H
H
statie pompare
[m]
[mCA]
4.8
7.6
5.8
7.9

SPAU 4

9.0

369

110

204.77

199.8

5.0

SPAU 5

0.4

10

63

204.76

200.86

3.9

SPAU 6
SPAU 7

1.1
18.3

401
7189

63
180

206.25
205.16

200.67
199.59

5.6
5.6

SPAU 8
refulare SPAU 4
refulare comuna
SPAU 4+5
refulare comuna
SPAU 4+5+6
refulare comuna
SPAU 8+9

3.1
11.0

284
597

75
125

205.44

200.25

5.2

11.4

144

125

12.5

60

125

4.2

269

75

Observatii

N1426 - camin
20.3 vane;
N1412 - camin
8.3 vane;
N1408 - camin
8.7 vane;
37.6
PN3 - camin
13.4 vane

Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitaţional de reţeaua existenta, vor
fi preluate intr-o staţie de pompare.
Pentru pomparea apelor uzate menajere s-au prevăzut următoarele uvraje:
c. cămin amonte de intrarea in staţia de pompare, pentru retinerea pietrişului
si a altor materiale aduse pe colector care ar putea afecta buna functionare
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a pompelor, si inchiderea accesului in staţia de pompare, cu rolul de a
retine, prin adâncimea cu circa 50 de cm a cotei radierului;
d. construcţia staţiei de pompare este de tip camin din PEHD, PPR, etc iar
adancimea va fi variabila functie de situatia proiectata, in care vor fi
montate 1+1 electropompe submersibile.
Statia de pompare cu separare de solide se compune din:
-

-

camin din PEHD pentru montarea utilajelor si acoperire etansa prevazuta cu
capac etans
Rezervor de colectare si separare solide dotat cu capace de inspectie si flansa
pentru senzor de nivel

-

Senzori de nivel hidrostatici, racordati la panoul electric

-

Sistem de ventilatie

-

Echipamnete de control si protectie statie

-

Sistem de transmisie GPRS/SCADA

-

motopompe submersibile cu montaj uscat (1+1), protecţie împotriva exploziilor

-

pompa de basa pentru evacuarea apelor ajunse in camera uscata;

-

tablou de comandă electric pentru functionarea automată a pompelor.

Pe conductele de aspiratie si refulare ale fiecărei pompe se vor instala vane de
inchidere. Pe conductele de refulare ale fiecărei pompe se vor instala clapeţi de reţinere
cu bila. Toate instalaţiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice.
c. conducta de refulare este realizata din PEID PE 100 PN10, care va descărca
apele in căminul de disipare a energiei, CDE;
d. căminul de disipare a energiei, realizat si amplasat pe reteaua realizata
gravitational.
Acest cămin va avea radierul coborât cu 50 cm, realizând o perna de apa cu rolul
de disipare a energiei jetului de apa din conducta de refulare.
S-au prevăzut instalaţii antiefracţie la accesul in statia de pompare si la uşa
tabloului de control si automatizare.
Instalaţii aferente staţiilor de pompare: instalaţii electrice la staţiile de pompare
Staţia de pompare este tip camin (unde se amplasează pompele si utilajul pentru
separarea solidelor), va fi echipata cu 1+1 pompe submersibile, montate in camera uscata.
Pompele se livrează cu 10 m de cabluri de forţa si semnal.
STUDIU DE FEZABILITATE

41 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

Alimentarea cu energie electrica a staţiei de pompare se face dint-un tabloul
electric TD cu posibilitatea racordării la 2 surse (reţeaua Electrica si un grup electrogen
trifazat, amplasat in zona statiei de pompare).
Automatizarea pompelor se face cu PLC (montat in tablou), funcţie de nivelul apei
din camin, dat de aparate de nivel (oprire la nivel minim, pornire la nivel maxim si
alarmare la nivel minim si la maxim de avarie)
Protecţia circuitelor pompelor si a celorlalţi receptori se face cu întrerupătoare
automate si relee de protecţie montate in tablou.
Aparatajul montat in tablou va permite transmiterea la distanta in viitor a
nivelelor si datelor despre starea si parametrii pompelor.
Cablurile electrice şi de comanda vor din cupru cu izolaţie din PVC montate
aparent in interiorul staţiei de pompare.
Execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice se vor face cu respectarea
normativelor in vigoare, cu personal autorizat.
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se face din reţeaua stradala a furnizorului de
energie electrica, S.C. Electrica.
Staţia de epurare
Accesul la statia de epurare se face din DJ 103 F. Terenul propus pentru
amplasarea statiei de epurare face parte din domeniul public al Consilului Local al
Comunei Cordun.
Statia de epurare este propusa a fi realizata in zona de nord a comunei Cordun, in
satul Pildesti, in punctul de minim al comunei, astfel incat apa uzata colectata sa poata fi
transportata gravitational cat mai mult posibil.
Emisarul statiei de epurare este raul Moldova.
Populatia luata in considerare este 2001 locuitori echivalenti.
Debitele caracteristice la intrare in statia de epurare sunt:
Debite
caracteristice
Qu zi med
Qu zi max
STUDIU DE FEZABILITATE

Unitatea de măsură

TOTAL

m3/zi

417,23

l/s

4,83

m3/zi

542,40
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Qu or max
Q uz or min

l/s

6,28

m3/h

62,02

l/s

17,23

m3/h

1,96

l/s

0,54

Incarcarea influentului:
Încărcarea specifică
Încărcări cu
poluanţi
(g/om, zi)
CBO5
60,00
MTS
50,00
NT
8,00
PT
1,80
CCO-Cr
120,00
Standardele pentru efluent:

Concentraţii
(mg/l)
474,98
554,15
87,08
31,67
949,97

Cantităţi
(kg/zi)
198,18
231,21
36,33
13,21
396,36

Parametru

Unitate

Valoare efluent

STAS Standard de
analiza Roman sau
standardul ISO

SS

mg/l

60

STAS 6953-81

CBO5

mg/l

25

CCOCr

mg/l

125

STAS 656-82
SR ISO 5815-98
SR ISO 6060-96

Ntot

mg/l

15

STAS 73 12-83

Ptot

mg/l

2

SR EN 1189-99

Descrierea schemei tehnologice generale
Obiectele tehnologice ce intra in componenta statiei de epurare sunt urmatoarele:
 Statie de pompare apa uzata bruta
 Instalatie de sitare
 Separator de grasimi
 Bazin de omogenizare-egalizare
 Modul biologic
-

nitrificare
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denitrificare

-

stabilizare aeroba a namolului
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 Separare de faze prin filtrare pe membrane (Decantare secundara +
dezinfectie)
 Debitmetrie
 Prelucrarea namolului
Statia de epurare va satisface cerintele impuse de Normele Europene si Normele
Nationale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate ce vor fi deversate in
emisarul natural.
Linia apei
Apa uzata, colectata din reteaua de canalizare va intra in primul obiect tehnologic
al statiei de epurare: statie de pompare in care este amplasat un cos gratar rar. Rezidurile
ramase in cos vor fi colectate manual si depozitate intr-un recipient, in vederea evacuarii
lor. De aici, apa uzata va fi pompata catre obiectele tehnologice din aval de catre unitati
de pompare submersibile comandate cu ajutorul indicatorilor de nivel. Primul obiect in
care este pompata apa uzata, este unitatea de sitare.
Dupa retinerea materiilor solide in suspensie, reducere nisip si grasimi, apa uzata
pretratata mecanic va ajunge gravitational in separatorul de grasimi apoi in bazinul de
omogenizare/egalizare executat din beton armat, ingropat. Bazinul de omogenizare este
prevazut cu un sistem de mixare pentru omogenizarea apei uzate si pentru a preveni
fermentarea acesteia, inainte de a fi introdusa prin pompare in modulul tehnologic de
epurare biologica. Tot in bazinul de omogenizare are loc injectarea de reactiv pentru
precipitarea chimica a fosforului. Modulul de epurare biologica va fi realizat din doua
rezervoare (bazine) realizate din otel emailat, asigurandu-se zonele specifice pentru
nitrificare si, respectiv denitrificare. Rezervorul anoxic, in care se realizeaza denitrificarea
se va amplasa in interiorul celui care asigura zona de nitrificare si va fi echipat cu unitati
de mixare submersibile. Rezervorul exterior va asigura zona de aerare in acest scop fiind
echipat cu un sistem de aerare compus din suflanta de aer, sistem de distributie a aerului
si elemente de aerare cu bule fine. Concentratia oxigenului dizolvat necesar aerarii va fi
monitorizata cu ajutorul unui sistem de masura si control. Cele doua bazine ce constituie
modulul de epurare biologica pe fiecare linie sunt amplasate suprateran cu fundatie si
radier din beton armat.
Din modulul biologic apa este pompata catre modulul MBR = modul de
ultrafiltrare cu membrane avand dublu rol: decantare secundara si dezinfectia
efluentuluI. In modulul MBR se separa namolul activat de apa epurata. Ultrafiltrarea se
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realizeaza sub presiunea coloanei de apa de deasupra modulului de membrane dinspre
exterior spre interior. Efluentul epurat nu va mai contine materii in suspensie, prin aceste
membrane putand sa fie indepartate chiar si anumite specii de virusi, astfel incat nu mai
este necesara dezinfectia apei epurate. Din fiecare modul de ultrafiltrare apa epurata
ajunge intr-un bazin de stocare permeat, confectionat din polipropilena, cu volumul util
de 0,2 m3 de unde apoi prin intermediul unui preaplin, va fi deversata gravitational spre
emisar. O parte din efluentul epurat va fi utilizat pentru spalarea membranelor in cadrul
fiecarui ciclu de filtrare.
Pentru monitorizarea influentului si, respectiv efluentului sunt prevazute
debitmetre electromagnetice.
Linia namolului
Singurul namol rezultat in urma procesului tehnologic este namolul in exces. Cand
concentratia de namol din modulul MBR depaseste concentratia de 10 - 12 g/l se
realizeaza transferul de namol catre bazinul de stocare realizat din beton armat, montat
ingropat. Din acest bazin se pompeaza namolul catre un bazin de conditionare – cu
polielectrolit si/sau var. Dupa conditionare, namolul va fi pompat cu ajutorul unei pompe
pneumatice catre unitatea de deshidratare de tip filtru presa. Namolul deshidratat, cu un
continut de substanta uscata de cca. 30 % va fi depozitat pe o platforma de depozitare
urmand a fi ulterior evacuat.
Supernatantul evacuat din instalatia de deshidratare este dirijat gravitational in
bazinul de omogenizare, de unde este reintrodus in fluxul tehnologic al epurarii
Se atrage in mod deosebit atentia celor care vor exploata reteaua de canalizare sa
nu permita nici unui agent comercial sa deverseze in canalizare ape uzate netratate.
Acestea vor trebui sa indeplineasca calitativ prevederile NTPA 002/2002.
DESCRIEREA LUCRARILOR
1. Instalatii tehnologice
- LINIA APEI
a) Statie de pompare (SP)
Statia de pompare influent are rolul de a receptiona apele uzate la intrarea in statia
de epurare si de a le pompa la o inaltime suficienta pentru o pozare supraterana a
obiectului tehnologic din aval (Instalatia automata de sitare). La intrarea colectorului de
ape uzate in statia de pompare a fost prevazut un gratar rar de tip cos realizat din tabla
de inox cu diametrul perforatiilor de 20 mm pentru retinerea materiilor grosiere ce pot
cauza blocari ale pompelor. Gratarul este prevazut cu un sistem de cuCordunre in
vederea facilitarii ridicarii acestuia in vederea curatarii (curatare manuala). Retinerile
STUDIU DE FEZABILITATE

45 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

colectate de pe gratar vor fi depozitate intr-un recipient tip pubela in vederea evacuarii
ulterioare din incinta.
Volumul calculat pentru statia de pompare este de 5,00mc. Statia de pompare se
va monta ingropat si va fi realizata din beton armat.
Pentru pomparea apei catre instalatia automata de sitare, statia de pompare este
echipata cu unitati de pompare submersibile a caror comanda este asigurata cu ajutorul
indicatorilor de nivel.
b) Instalatia automata de sitare (TR)
Din statia de pompare apa uzata va fi pompata catre instalatia de sitare, formata
din sita rotativa - curatire automata, cu rol de a retine materiile solide cu dimensiunea
particulei mai mare de 0,75 mm. Sita rotativa va fi amplasata pe un cadru metalic de
sustinere, iar descarcarea materiilor solide grosiere se va face intr-un recipient de
colectare urmand a fi evacuat ulterior din incinta. Apa sitata va trece gravitational in
separatorul de grasimi.
c) Separator de grasimi
Pentru retinerea grasimilor din apa uzata este prevazut un separator de grasimi
realizat din PEHD, montat ingropat, cu o capacitate nominala de 10 l/s. Grasimile flotate
vor fi stocate in compartimentul special de colectare al separatorului, urmand a fi
vidanjate de cate ori este necesar.
d) Bazin de omogenizare-egalizare (BOM)
Bazinul de egalizare/omogenizare a fost prevazut in schema de epurare pentru
atenuarea varfurilor de debit si alimentarea treptei biologice cu un debit cat mai constant.
De asemenea, in acelasi bazin, datorita efectului de compensare a bazinului de egalizare,
se va realiza si o omogenizare a concentratiilor influente in treapta biologica. Pentru
asigurarea acestor obiective (egalizare si omogenizare), in lipsa datelor privind variatia
diurna a debitelor influente, s-a propus ca volumul bazinului de egalizare/omogenizare
sa fie 25% din volumul maxim zilnic.
Volumul calculat pentru bazinul de omogenizare-egalizare (vezi Breviar de Calcul
atasat) = 101 mc. Se va realiza ingropat, din beton armat.
Pomparea apei uzate pretratata mecanic catre treapta biologica se va efectua cu
ajutorul a 2 unitati de pompare submersibile, adica 1A+1R pompe submersibile direct la
reactorul biologic cu namol activat (fiecare pompa activa va alimenta cate un bioreactor).
Pentru evitarea aparitiei depunerilor in bazinul de omogenizare-egalizare au fost
prevazut doua mixere submersibile cu diametrul elicei de 197 mm.
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e) Bazine biologice cu nitrificare-denitrificare, defosforizare biologica si
stabilizare aeroba a namolului (BB)
Reactorul biologic este obiectul tehnologic in care se realizeaza reducerea
substantei organice, eliminarea pe cale biologica a fosforului, eliminarea compusilor cu
azot, respectiv azotatilor in compartimentul de denitrificare (anoxic) si amoniului in
compartimentul de nitrificare (oxic).
Reactorul biologic este propus sub forma a 2 bazine circulare concentrice, in care
zona de denitrificare a fost prevazuta in compartimentul central circular in timp ce zona
de nitrificare au fost prevazuta in bazinul circular exterior (realizat din otel emailat cu
diametrul de 10,00 m si inaltimea utila de 3,87 m).
Schema de epurare biologica propusa este pre-denitrificare, cu stabilizarea aeroba
a namolului, iar concentratia in materii in suspensie aleasa pentru dimensionarea treptei
biologice este de 8 000 mg/l pentru reactorul biologic si de 10 000 mg/l pentru modulul
de ultrafiltrare din aval.
Denitrificare (D)
In cadrul acestui compartiment (rezervor interior circular realizat din otel emailat,
cu diametrul de 5 m si inaltimea totala de 4.37m, Hutil = 3.87 m), prin asigurarea unui
mediu anoxic (lipsa oxigenului liber, dar in prezenta oxigenului legat chimic sub forma
de azotati), se va realiza reducerea azotatilor (NO3-) produsi in compartimentul de
nitrificare (N) din aval.
Volumul compartimentului de denitrificare a fost ales 20% din intregul volum al
reactorului biologic (conform raportului de denitrificare calculat). Bazinul de
denitrificare este operat continuu prin mixarea amestecului de apa uzata influenta si a
namolului activat de recicrculare interna.
Nitrificare (N)
Compartimentul de nitrificare (N) al reactorului biologic va asigura reducerea
concentratiei de amoniu la o limita proiectata de 1,0 mg/l, prin aerarea apei cu un sistem
de aerare cu bule fine (cu membrana elastica perforata).
Amestecul de namol activat denitrificat va fi alimentat din compartimentul de
nitrificare (N) prin deversare peste peretele despartitor comun dintre cele doua.
Sistemul de aerare prevazut se compune din: elemente de aerare cu bule fine,
sistem de distributie din teava de inox si suflanta de aer, Qaer = 495 mcaer/h la 400 mbar
cu convertizor de frecventa – 1 buc si un senzor de masura pentru oxigenul dizolvat astfel
incat concentratia acestuia sa nu scada sub 2,0 mg/l.
STUDIU DE FEZABILITATE

47 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

Transferul namolului activat la modulul de ultrafiltrare (MBR) se va face cu
ajutorul unei unitati de pompare submersibile.
f) Modul de ultrafiltrare cu membrane (MBR)
Modulul de ultrafiltrare cu membrane a fost prevazut in aval de bazinul biologic
pentru separarea biomasei active din namolul activat de apa epurata. Filtrarea se
realizeaza prin doua module, fiecare modul fiind alcatuit dintr-un bazin circular realizat
din polietilena mm (diametrul = 2,3m, inaltime totala = 5.0 m) cu cate o caseta de tip
BC416.
Caracteristici modul membrane:
-

tevi: PVC

-

drenaje: poliester

-

Conexiuni: Inox

-

Membrane: PES

-

Dimensiunea porilor: 0.04 μm

-

Temperatura maxima de functionare: 55ºC

-

Temperatura minima: 5 ºC

Rolul acestui modul este de a separa biomasa activa si de a evacua efluentul
epurat. Filtrarea namolului activat se face sub presiunea coloanei de apa din reactor.
Sistemul de aerare este instalat sub caseta de membrane, scopul principal al
acestuia fiind mentinerea unui mediu oxic, mixarea namolului activat pentru a evita
depunerea acestuia pe radierul bazinului dar si pentru dislocarea biofilmului ce se
dezvolta la suprafata membranelor prin actiunea de forfecare indusa de bulele de aer
ascendente la suprafata de contact a membranelor. Asigurarea debitului de aer necesar
pentru fiecare sub-modul (2 buc in total) se va face cu ajutorul unei suflante de aer care
sa asigure un debit de aer de 108 mcaer/h la 500 mbar. Aerarea modulului MBR se
efectueaza continuu.
Evacuarea namolului in exces apare ca necesara datorita productiei de biomasa
(namol) aparuta prin procedeele biologice de epurare ce au loc in cele doua reactoare
biologice (BB si MBR). Evacuarea namolului in exces se aplica ori de cate ori concentratia
namolului activat in modulul de ultrafiltrare cu membrane depaseste 10 g/l. Evacuarea
efectiva a namolului in exces este un proces ce se va regla la punerea in functiune a statiei,
functie de productia de namol efectiva a treptei biologice. Evacuarea namolului in exces
din fiecare submodul se face prin intermediul unei pompe submersibile instalate in
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interiorul modulului de ultrafiltrare (MBR) direct in bazinul de stoc namol (BSN). Cu
ajutorul aceleiasi unitati de pompare se realizeaza si recircularea externa.
Namolul activat va fi recirculat intre modulul de ultrafiltrare (MBR) si
compartimentul de denitrificare in scopul mentinerii biomasei din reactoarele biologice
(BB) la o concentratie de operare cuprinsa intre 10 000 – 12 000 mg/l.
Functionarea modulelor de ultrafiltrare cu membrane se face in cicluri: 144
cicluri/zi, fiecare ciclu cu o durata de 10 minute. Fiecare ciclu este compus din 4 subcicluri: Filtrare (8.5 min/ciclu), Stand-by (0.5 min/ciclu), Spalare (0.5 min/ciclu) si Standby (0.5 min/ciclu). Astfel, durata totala de filtrare este de 20.4 h/zi, durata de spalare in
contracurent este de 1.2 h/zi, in timp ce perioadele de stand-by dureaza 2.4 h/zi.
Un ciclu de filtrare este compus din urmatoarele etape:
Operare

min/ciclu ore/ciclu Cicluri

min/zi

ore/zi

Filtrare

8.5

0.142

144

1224

20.4

Stand - by

0.5

0.008

144

72

1.2

Spalare

0.5

0.008

144

72

1.2

Stand-by

0.5

0.008

144

72

1.2

Evacuarea apei filtrate (permeatul) din fiecare modul de ultrafiltrare se face
gravitational prin presiunea coloanei de apa de deasupra modulelor de filtrare, si este
realizata in bazinul de permeat (realizat din polipropilena, avand un volum de cca. 0,2
mc) si de aici mai departe catre emisar.
Spalarea membranelor filtrante se face in contracurent prin pomparea de apa
epurata din bazinul de permeat. Bazinul de permeat (BP) are rolul de a colecta efluentul
epurat (permeatul) si de a oferi volumul de apa necesar ciclurilor de spalare ale
membranelor, in acest scop fiind echipat cu o pompa centrifuga. Conductele de transfer
ale apei filtrate si cele pentru spalare sunt echipate cu vane cu actionare electrica pentru
o operare automatizata.
Utilizarea membranelor ultrafiltrante in cadrul statiilor de epurare a apelor uzate
reprezinta o alternativa excelenta la procesele conventionale cu namol activat, modulele
MBR avand dubla functionalitate: decantor secundar si dezinfectie. Casetele cu
membrane ultrafiltrante sunt usor de integrat in schema fluxului tehnologic al unei statii
de epurare putand fi montate direct in bazinul biologic sau se poate constitui separat un
bazin special destinat filtrarii. Comparativ cu solutia clasica de separare gravitationala a
namolului care poate fi ineficienta (posibil fenomen de flotare) acesta putand fi regasit in
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efluent, separarea fizica prin membrane ultrafiltrante este completa, efluentul evacuat
fiind lipsit de materii in suspensie. In timpul procesului de epurare biologica si
ultrafiltrare, concentratia namolului activat creste continuu si, pentru a asigura o
concentratie constanta a acestuia este necesara evacuarea namolului in exces din modulul
MBR. Sonda de materii solide in suspensie masoara concentratia de namol din modul si
atunci cand aceasta indica depasirea valorii de 10–12 g/l, pompa de evacuare a namolului
in exces porneste si alimenteaza bazinul de stocare namol si apoi unitatea de
deshidratare, unde se reduce umiditatea acestuia. Efluentul epurat este evacuat intr-un
bazin de permeat si de aici, o mica parte din apa tratata se foloseste pentru spalarea
membranelor ultrafiltrante (spalare inversa), iar restul este evacuat catre emiar. Spalarea
membranelor se face cu ajutorul unor electrovalve pneumatice.
g) Debitmetrie
Pentru monitorizarea debitului influent in statia de epurare propusa, pe conducta
de refulare a electropompelor din statia de pompare este prevazut un debitmetru
electromagnetic DN100, montat in containerul tehnologic aferent instalatiei automate de
sitare (la intrarea in sita).
Pentru monitorizarea debitului efluent s-au prevazut doua debitmetre
electromagnetic DN200 –, montate in containerul de echipamente aferent modulului
MBR.
- LINIA NAMOLULUI
a) Bazin de stoc namol
Bazinul tampon de namol echipat cu mixer submersibil pentru omogenizare a fost
prevazut pentru stocarea namolului in exces stabilizat in vederea deshidratarii si pentru
a asigura volumul de compensare necesar datorita diferentelor dintre alimentarea si
evacuarea namolului din acesta
Cantitatea de namol in exces rezultata zilnic este de cca. 4.47 mc/zi. De aceea,
volumul bazinului de stoc namol realizat ingropat din beton armat va fi de cca.12.50 mc.
Functionarea BSN este functie de volumul de namol in exces stabilizat influent de la
modulul MBR si volumul de namol pompat catre unitatea de deshidratare. A fost
prevazuta o unitate de pompare care sa pompeze namolul catre bazinul de conditionare.
b) Bazin de conditionare namol
Namolul in exces stabilizat pompat catre unitatea de deshidratare propusa, trebuie
conditionat chimic in vederea destabilizarii structurii sale si conferirii unor proprietati de
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deshidratare imbunatatite (reducerea rezistentei specifice la filtrare). In acest scop a fost
prevazut un bazin de conditionare echipat cu un agitator pentru a realiza amestecul
namol – reactiv de conditionare. Tot in acest scop – pentru conditionare, a fost prevazuta
o instalatie de dozare reactive de conditionare (recipient stocare + pompa dozatoare).
c) Instalatie de deshidratare: Filtru presa
Namolul in exces stabilizat si conditionat este introdus, cu ajutorul unei pompe
pneumatice, intr-o unitate de deshidratare tip filtru presa, care are rolul de a-l deshidrata
pana la un continut in materii solide totale de cca. 30%. In urma procesului de
deshidratare, turta de namol este descarcata in containerul mobil aflat la baza pentru a fi
evacuat pe platforma de depozitare namol.
Simultan cu procesul de deshidratare, apa separata de namol (supernatantul) este
colectata si directionata gravitational catre bazinul de omogenizare fiind reintrodusa in
fluxul tehnologic de epurare.
- DOTARI
a) Containere tehnologice
Pentru
protectia
echipamentelor,
pavilioane/containere tehnologice:
-

sunt

prevazute

urmatoarele

-

container tehnologic pentru amplasare unitate de sitare:3 x 2,4 m – 1 buc
container tehnologic pentru amplasare suflante de aer si echipamente auxiliare
aferente modulului de ultrafiltrare: 6 x 2,4 m – 1 buc
container tehnologic pentru amplasare echipamente deshidratare namol: 6 x 2,4
m – 1 buc
container personal: 6 x 2,4 m – 1buc

-

CONDUCTE DE LEGATURA

-

Sunt conductele de legatura intre obiectele tehnologice ce intra in componenta
statiei de epurare, dimensionate in functie de debitele de apa uzata, apa epurata sau
namol si in functie de destinatia fiecareia. Prin ele se realizeaza transportul apei si
namolului in procesul de epurare. Conductele sunt din PVC KG (canalizare interna,
gravitationala) si PEHD (conductele de refulare), de diferite dimensiuni.
Legaturile intre conducte se realizeaza prin mufe cu garnituri pentru etansare.
Avantajele utilizarii acestui tip de conducte: rezistenta la impact, rezistenta la actiunea
substantelor chimice agresive din sol sau din apele uzate, functionabilitate pe termen
lung, materialul este reciclabil.
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Tevile si racordurile PVC pentru aplicatii fara presiune vor fi in conformitate cu:
 SR EN 1401-1:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice ingropate pentru
bransamente si sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata
(PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguri si sistem
 SR ENV 1401-3:2002 Sisteme ingropate de tevi de materiale plastice pentru
scurgeri si canalizari, fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U).
Partea 3: Ghid pentru instalare
 SR ENV 1329-2:2002 Sisteme de tevi de materiale plastice pentru evacuarea apelor
uzate (la temperatura scazuta/ridicata) din interiorul structurii cladirilor.
Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea
conformitatii
 SR ENV 1452-6:2002 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentare
cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 6: Ghid de instalare
 SR EN ISO 13783:2002 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Mufe de
legatura duble de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U), rezistente la sarcina
axiala. Metoda de incercare a etanseitatiiti a rezistentei la tractiune, cu solicitare la
incovoiereti presiune interna.
 SR ENV 1401-2:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru
bransamenteti sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata
(PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitatii
 SR ENV 1452-7:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru policlorura
de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 7: Ghid pentru evaluarea conformitatii
 SR EN 1453-1:2001 Sisteme de canalizare din materiale plastice de tevi cu pereti
structurati pentru evacuarea apelor menajere si apelor uzate (la temperatura joasa
si la temperatura ridicata) din interiorul cladirilor. Policlorura de vinil
neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi si sistem
Caminele de racord sunt realizate astfel incat sa se faciliteze montajul fiind
prevazute cu capac din fonta ductila pentru acoperirea si inchiderea caminelor. Caminele
de inspectie si curatire au rolul de a permite accesul instrumentelor speciale destinate
curatarii sau inspectarii sistemului de canalizare.
Caminele vor fi construite pe colectoare si conductele de canalizare si vor fi
amplasate la toate schimbarile de aliniament si nivel si la punctele de conectare cu
colectoarele existente.
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Partea de executie a lucrarilor cuprinde lucrarile de sapatura si pregatirea patului
de pozare, transport, manipulare, depozitare, executarea imbinarilor, proba de
etanseitate, umpluturi. Pentru executarea sapaturilor se vor aplica prescriptiile
normativelor existente in domeniu. Conductele se pot poza fie pe patul de pozare realizat
din nisip fie pe fundul santului, pregatit corespunzator.
Se vor poza aerian sau ingropat in functie de obiectul tehnologic deservit. Toate
conductele montate ingropat se vor poza sub adancimea de inghet.
Este interzis asezarea conductelor pe caramizi sau pietre in vederea executarii
imbinarilor. La executarea imbinarilor capatul conductei si mufa se curata de eventualele
impuritati si se aseaza in locas garnitura de cauciuc. Dupa realizarea sistemului de
canalizare se trece la verificarea etanseitatii acestuia. Daca sunt indeplinite conditiile de
etanseitate se poate trece la realizarea umpluturii. Umplutura se va realiza in straturi
succesive compactate cu grosimea de cca. 20 – 30 cm.
2. AUTOMATIZARE SI CONTROL
-

Alimentarea cu energie electrica

Energia electrica va fi asigurata de catre Benefiaciar, prin bransament de la reteaua
de energie electrica.
Instalatiile de distributie si comanda se monteaza in dulapuri metalice, de interior,
cu racordare inferioara, clasa de protectie IP54.
-

Tablou de automatizare

Statia de epurare este automatizata, majoritatea proceselor sunt coordonate de un
PLC si nu este nevoie de prezenta permanenta unui operator. PLC verifica si dirijeaza
parametrii procesului de epurare, iar in caz de avarie trimite un mesaj de alarma sau da
un semnal de alarma. Instalatia de automatizare prin mijloacele ei tehnice care
indeplinesc functii de supraveghere, comanda si reglare, impreuna cu rolul decisiv al
factorului uman, realizeaza conducerea operativa a procesului tehnologic in toate fazele
desfasurarii sale.
Masuratorile din statie se refera in principal la masurarea oxigenului dizolvat
remanent in bazinul de aerare si concentratia namolului activat din modulul MBR, prin
masurari de turbiditate.
Functionarea sistemului de automatizare este urmatorul :
In modul de functionare ON toti consumatorii electrici (pompe, suflante, aparate
de masura si control, etc.) sunt alimentati cu energie electrica, dar raman in stand-by. In
caz de avarie, pe panoul de comanda apar semnale de avarie, dar nu se efectueaza nici o
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operatie. In modul de functionare MANUAL utilajele pot fi coordonate de la panoul de
comanda separat si independent, fara separarea lor.
Modul de functionare SERVICE este o faza intermediara intre modul MANUAL
si modul AUTO total automatizat. Cu acest mod operatorul poate alege o anumita stare
de functionare a unei anumite unitati din statia de epurare.
3. DRUMURI, ALEI, PLATFORME
Pentru deservirea fiecarui obiect prevazut în statia de epurare tinand seama de
amplasamentul optim al obiectelor care compun statia de epurare se vor prevedea
drumuri de acces pentru deservirea acestora, precum si platforme, realizate din beton
rutier.

3.1 PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI:
A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul lucrarilor de infintare a retelei de canalizare si statie de epurare
este acelasi pentru scenariile analizate.
Județul Neamț este un județ în regiunea Moldova, în nord-estul României, la
limita dintre Carpații Orientali și Podișul Moldovei. Este cunoscut mai ales pentru
frumusețea Masivului Ceahlău și a peisajului în general. Reședința județului este
municipiul Piatra Neamț. Suprafața județului este de 5.890 km pătrați. Principalele
cursuri de apă: Moldova, Siret (între Doljești și Secuieni), Bistrița (între Broșteni și Buhuși,
Bistricioara, Bicaz, Cracău, Tarcău; principalele lacuri: Izvoru Muntelui, Pângărați,
Vaduri și Bâtca Doamnei (lacuri de interes hidroenergetic). Altitudine maximă: Vf.
Ocolașu Mare (M. Ceahlău) 1.907 metri
Județele învecinate sunt Harghita la vest, Suceava la nord, Iași și Vaslui la est și
Bacău la sud.
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Fig 1. Amplasarea Judetului Neamt in Romania

Comuna Cordun este situata in partea de S-E a Judetului Neamt, pe malul stang
al raului Moldova, la mai putin de 1 km N-V de Municipiul Roman, Judetul Neamt, 53
km distanta fata de Municipiul Piatra Neamt si 331 km fata de capitala Romaniei.

Comuna Cordun
Fig. 2 Judetul Neamt, inclusiv Comuna Cordun, obiectivul prezentului proiect

Comuna Cordun este asezata pe malul stang al raului Moldova, satul Cordun fiind
situat si la 6-7 km distanta fata de raul Siret. De la soseaua principala a satului (RomanPascani) spre est, terenul urca in panta usoara spre E85, fara nicio denivelare.
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Relieful comunei este lin, fara obstacole naturale – inaltimi, dealuri.
Localitatile din comuna sunt sate specifice zonei de lunca, cu caracter rasfirat in lungul
apelor si drumurilor cu tendinta spre satul adunat in centru comunei si risipit inspre
amonte, ceea ce va ridica costurile de extindere a retelelor de utilitati.
Situarea comunei intre doua rauri ale Moldovei, care niciodata nu au secat,
precum si existenta unor paduri si zavoaie pe marginea raului Moldova (zavoaiele
Cordun si Simionesti, paduricile: Parlita la Cordun – azi complet risipita si Lunca de la
Simionesti) cu pasuni bogate si aer curat, caile de acces usoare catre localitatile vecine, au
contribuit la cresterea nivelului de atractivitate al comunei.
B. RELAŢII CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ŞI/SAU CĂI DE
ACCES POSIBILE;
Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate pe drumurile publice din satul
Pildesti, ce fac parte din domeniul public al Consilului Local al Comunei Cordun.

C. ORIENTĂRI PROPUSE FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE ŞI FAŢĂ DE
PUNCTELE DE INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE;
Statiile de pompare sunt realizate acolo unde apa uzata colectata nu poate fi
transportata gravitational.

D. SURSE DE POLUARE EXISTENTE ÎN ZONĂ;
Nu este cazul.

E. DATE CLIMATICE ŞI PARTICULARITĂŢI DE RELIEF;
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podisul
Moldovenesc.
Din punct de vedere geologic, zona amplasamnetului apartine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezinta prelungirea spre vest a Platformei
Ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
-

Formatiunea geologica de baza (roca de baza), de varsta Bessarabian, avand
grosimea cuprinsa intre 400 si 800 m, este constituita dintr-o serie
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predominant nisipoasa cu intercalatii de marne cenusii nisipoase si gresii
calcaroase;
Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:
o Depozite loessoide, constituite din praf nisipos argilos;
o Depozite aluviale, constituite din pietris cu nisip prafos si rar
bolovanis.

-

Reteaua hidrografica a regiunii este reprezentata de raul Moldova.
Acviferul freatic este cantonat in baza depozitelor formatiunii acoperitoare.
Din punct de vedere climatic, amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu clima
temperat-continentala, caracterizata prin temperaturi medii anuale +60C, cu media
minima in luna ianuarie de -40C si maxima in luna iulie de +200C, iar cantitatea de
precipitatii medii anulae este de 350 mm.
Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 90 - 100
cm.
Din punct de vedere seismic, zona studiată se încadrează, potrivit Normativul
P100/1-2013, la valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,30g şi are o perioadă
de colţ Tc = 0,7sec.

F. EXISTENŢA UNOR:
-

reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care
pot fi identificate;

In satul Pildesti exista in prezent retea de telefonie si retea de electricitate. In
devizul prezentului proiect s-au prevazut sume pentru protejarea retelelor existente.
-

posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul.
-

terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul.
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G. CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT EXTRAS
DIN
STUDIUL
GEOTEHNIC
ELABORAT
CONFORM
NORMATIVELOR ÎN VIGOARE, CUPRINZÂND:
(I)date privind zonarea seismică;
(II)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională
şi nivelul maxim al apelor freatice;
(III)date geologice generale;
(IV)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după
caz;
(V)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
(VI)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
Localitate Pildesti este amplasata pe terasa inferioara a raului Moldova.
Terenul din zona studiata are asigurate stabilitatea locala si cea generala.
Terenurile constituite din pamanturi sensibile la umezire, apartinand grupei A, ca
teren de fundare, se incadreaza in categoria „terenuri medii”, conform normelor
indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul A1.2.
Pe baza criterilor precizate in normele indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul
A1.4., aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite loessoide,
punctajul categoriei geotehnice este de 11 puncte si ca urmare amplasamnetul studiat se
inscrie in ”categoria geotehnica2”, cu risc geotehnic moderat.
Depozitele aluviale constituite din pietris cu nisip prafos si rar bolovanis, ca teren
de fundare, se incadreaza in categoria „terenuri bune”, conform normelor indicativ NP074/2014, anexa A, tabelul A1.2.
Pe baza criterilor precizate in normele indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul
A1.4., aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite aluviale,
punctajul categoriei geotehnice este de 10 puncte si ca urmare amplasamnetul studiat se
inscrie in ”categoria geotehnica2”, cu risc geotehnic moderat.
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Conform STAS 3300/2-88, Normativul NP 112-2014 si Normativul 125-2010,
presiunile conventionale de baza, pentru depozitele de pe traseul retelei de distributie a
apei si retelei de canalizare, sunt:
-

Pentru depozitele aluviale, constituite din pietris cu nisip prafos si rar
bolovanis – Pconv = 350 kPa;
Pentru depozitele loessoide, constituite din nisip prafos argilos – Pconv = 140
- 160 kPa;

Pentru amplasarea conductelor retelei de alimentare cu apa si canalizare se
recomanda ca adnacimea de pozare sa fie sub adancimea de inghet.
In zonele unde traseul conductelor este sub cota nivelului hidrostatic, sunt
necesare sprijiniri si epuismente directe.
Pentru fundatiile caminelor de vizitare si de vane, de pe traseul retelelor se
recomanda sistemul de fundare direct.
Adancimea de fundare, in zonele cu terenuri sensibile la umezire, recomandata
conform Normativului NP125-2010, este minimum 1,50 m.
La proiectarea constructiilor si instalatiilor se vor respecta indicatiile
Normativului NP 125-2010, privind proiectarea si executarea constructiilor pe terenuri
sensibile la umezire.
Studiul geotehnic este anexat la prezentul Studiu de Fezabilitate.

3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC:
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere cantitativ, cele doua scenarii
tehnico-economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei:
CANALIZARE

Scenariu I

Scenariu II

De 250

12.660,00

12.980,00

Camine de canalizare

buc

279

284

Statii de pompare apa uzata menajera

buc

8

7

De 180

7.189,00

2.535,00

De 125

801,00

801,00

Colector de canalizare PVC (m)

Conducte de refulare
PEID (m)
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De 110

369,00

369,00

De 75

553,00

553,00

De 63

1.279,00

1.137,00

Racorduri

buc

837

837

SEAU

L.E.
ALIMENTARE CU APA

3.300
Scenariu I

Scenariu II

De 110

11.533,00

11.533,00

De 140

1.541,00

1.541,00

De 160

654

654

Camine de vane

buc

18

18

Hidranti

buc

191

191

Bransamente

buc

837

837

Conducte de alimentare cu apa
PEID (m)

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Obiectele tehnologice ce intra in componenta statiei de epurare, propuse in cadrul
scenariului II, sunt urmatoarele:
 Statie de pompare apa uzata bruta
 Instalatie de sitare
 Separator de grasimi
 Bazin de omogenizare-egalizare
 Modul biologic
-

nitrificare

-

denitrificare

-

stabilizare aeroba a namolului

 Separare de faze prin filtrare pe membrane (Decantare secundara +
dezinfectie)
 Debitmetrie
 Prelucrarea namolului
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
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3.3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ
cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
Scenariu I:
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie:
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT”

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Mii lei

Mii lei

Mii lei

3

5

6

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

30,000

5,700

35,700

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

50,000

9,500

59,500

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

80,000

15,200

95,200

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1

Alimentare cu apa

2.2

Alimentare cu energie electrica (IE.1)

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

72,000

13,680

85,680

72,000

13,680

85,680

20,000

3,800

23,800

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3 Alte studii specifice

10,000

1,900

11,900

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

25,000

4,750

29,750

3.3

Expertiza tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

-

-

-
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3.5

Proiectare si engineering
3.5.1 Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate şi deviz general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în
vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

60,000

11,400

71,400

5,000

0,950

5,950

35,000

6,650

41,650

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie

220,000

41,800

261,800

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie publica

10,000

1,900

11,900

3.7

Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii
3.7.2 Auditul financiar

25,000

4,750

29,750

-

-

-

32,302

6,137

38,439

32,302

6,137

38,439

3.8

Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2 Dirigenţie de şantier

TOTAL CAPITOL 3

64,604

12,275

76,879

539,208

102,450

641,658

7.235,748

1.374,792

8.610,540

1.439,524

273,510

1.713,034

196,450

37,326

233,776

3.232,825

614,237

3.847,062

12.104,547

2.299,864

14.404,411

-

-

-

-

-

-

106,473

20,230

126,703

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1

Constructii si instalatii
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA

Total subcapitol 4.1
4.2

Montaj utilaje tehnologice
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
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Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA

-

-

-

106,473

20,230

126,703

-

-

-

-

-

-

709,819

134,866

844,685

-

-

-

709,819

134,866

844,685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total subcapitol 4.6

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

12.920,840

2.454,960

15.375,799

5.1.1 Lucrari de constructii şi instalaţii aferente
organizării de şantier

284,258

54,009

338,268

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

38,763

7,365

46,127

37,942

-

37,942

63,236

-

63,236

12,647

-

12,647

63,236

-

63,236

20,001

-

20,001

1.352,205

256,919

1.609,124

Total subcapitol 4.2
4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA

Total subcapitol 4.3
4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Lista utilajelor independente

Total subcapitol 4.4
4.5

Dotari
Lista dotari

Total subcapitol 4.5
4.6

Active necorporale
Cheltuieli cu achizitionarea activelor
necorporale

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

5.2

5.3

Organizare de santier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente
creditului băncii finanţatoare
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul
calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse si neprevazute
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5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

-

-

-

1.874,289

318,293

2.190,582

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

2,000

0,380

2,380

6.2

Probe tehnologice si teste

7,500

1,425

8,925

TOTAL CAPITOL 6

9,500

1,805

11,305

TOTAL GENERAL

15.493,837

2.906,767

18.400,224

din care:
C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

12.647,279

2.402,983

15.050,262

Scenariu II:
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie:
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT”

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Mii lei

Mii lei

Mii lei

3

5

6

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
1.3

-

-

-

30,000

5,700

35,700

50,000

9,500

59,500

-

-

-

80,000

15,200

95,200

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1

Alimentare cu apa

29,877

5,677

35,554

2.2

Alimentare cu energie electrica (IE.1)

146,123

27,763

173,886

176,000

33,440

209,439

20,000

3,800

23,800

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii
3.1.1 Studii de teren
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3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3 Alte studii specifice

10,000

1,900

11,900

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

5,000

0,950

5,950

3.3

Expertiza tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

-

-

-

3.5

Proiectare si engineering
3.5.1 Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate şi deviz general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în
vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

80,000

15,200

95,200

5,000

0,950

5,950

35,000

6,650

41,650

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie

220,000

41,800

261,800

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie publica

10,000

1,900

11,900

3.7

Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii
3.7.2 Auditul financiar

25,000

4,750

29,750

-

-

-

35,926

6,826

42,752

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii

35,926

6,826

42,752

3.8.2 Dirigenţie de şantier

71,852

13,652

85,504

553,705

105,204

658,909

7.370,085

1.400,316

8.770,401

779,946

148,190

928,135

178,786

33,969

212,755

3.232,825

614,237

3.847,062

3.8

Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1

Constructii si instalatii
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA
STUDIU DE FEZABILITATE
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Ob. 5 STATIE DE EPURARE

516,124

98,064

614,188

12.077,765

2.294,775

14.372,541

-

-

-

-

-

-

94,413

17,938

112,351

-

-

-

87,664

16,656

104,320

182,077

34,595

216,671

-

-

-

-

-

-

629,419

119,590

749,009

-

-

-

1.481,202

281,428

1.762,631

2.110,621

401,018

2.511,639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total subcapitol 4.6

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

14.370,464

2.730,388

17.100,852

5.1.1 Lucrari de constructii şi instalaţii aferente
organizării de şantier

316,150

60,069

376,219

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

43,111

8,191

51,303

Total subcapitol 4.1
4.2

Montaj utilaje tehnologice
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA
Ob. 5 STATIE DE EPURARE

Total subcapitol 4.2
4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Ob.1 COLECTOR DE CANALIZARE
GRAVITATIONAL
Ob.2 - CONDUCTA DE REFULARE DE LA
STATIILE DE POMPARE APA UZATA
Ob. 3 STATII DE POMPARE APA UZATA
Ob. 4 RETELE DISTRIBUIE APA POTABILA
Ob. 5 STATIE DE EPURARE

Total subcapitol 4.3
4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Lista utilajelor independente

Total subcapitol 4.4
4.5

Dotari
Lista dotari

Total subcapitol 4.5
4.6

Active necorporale
Cheltuieli cu achizitionarea activelor
necorporale

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

5.2

Organizare de santier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului
STUDIU DE FEZABILITATE
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5.3

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente
creditului băncii finanţatoare
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul
calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

38,496

-

38,496

64,160

-

64,160

12,832

-

12,832

64,160

-

64,160

20,001

-

20,001

1.511,017

287,093

1.798,110

-

-

-

2.069,927

355,353

2.425,280

12,000

2,280

14,280

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

15,000

2,850

17,850

TOTAL CAPITOL 6

27,000

5,130

32,130

TOTAL GENERAL

17.277,095

3.244,715

20.521,810

din care:
C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

12.831,992

2.438,078

15.270,070

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei
publice.
Evolutia prezumata a costurilor de operare s-a facut la nivelul anul 2017, actualizate la
nivelul fiecarui an de operare cu rata inflatiei, dupa cum sunt prezentate mai jos:
Scenariu I:
Centru de cost

Unitate

Consumul total de
kWh
electricitate
Costurile totale anuale de exploatare

STUDIU DE FEZABILITATE

Tarif
unitar
(RON)

Consum
zilnic

Valoarea costurilor
anuale de exploatare
(RON)

0,500

153,000

27922,500
27922,500
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Valoarea costurilor
anuale de operare
(RON)

Centru de cost
Costuri cu energie si reactivi
Reparatii, intretinere
Salarii
Apele Romane
Costurile totale anuale de operare

27.922,50
137.371,32
48.816,00
6.787,96
220.897,78

Scenariu II:
Centru de cost

Unitate

Consumul total de
kWh
electricitate
Consum NaOCl
kg
Polimeri pentru
kg
deshidratare
Apa potabilă (excluzând
m3
uzul personalului)
Costurile totale anuale de exploatare

Centru de cost
Costuri cu energie si reactivi
Reparatii, intretinere
Salarii
Apele Romane
Costurile totale anuale de operare

Tarif
unitar
(RON)

Consum
zilnic

Valoarea costurilor
anuale de exploatare
(RON)

0.500

235,800

43033,500

1.4

1,844

942,410

19.5

2,000

14235,000

2.85

0,500

520,125
58731,04
Valoarea costurilor
anuale de operare
(RON)
58.731,04
166.631,62
48.816,00
6.787,96
280.966,61

3.4 STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCŢIE DE CATEGORIA ŞI CLASA DE
IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR, DUPĂ CAZ:
STUDIU DE FEZABILITATE
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- studiu topografic;
Pentru realizarea prezentului Studiu de Fezabilitate s-a realizat studiul topografic,
pentru care s-a obtinut viza OCPI.
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
Studiul geotehnic este atasat la prezentul Studiu de Fezabilitate.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru
creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi
şi peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
Nu este cazul.

3.5 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

STUDIU DE FEZABILITATE
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Esalonarea investitiei pentru scenariul I si II, se va realiza pe doi ani calendaristici:
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT”

GRAFIC DE EXECUTIE

Nr.
crt

ACTIVITATI

Luna I

Luna II

1 2 3 4 5 6 7 8

Luna III

Luna IV

Luna V

Luna VI

Luna VII Luna VIII

Luna IX

Luna X

GRAFIC DE EXECUTIE
Luna XI Luna XII Luna XIII Luna XIV Luna XV Luna XVI Luna XVII Luna XVIII Luna XIX Luna XX Luna XXI Luna XXII Luna XXIII Luna XXIV

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Licitaţie pentru

1 proiectul tehnic ş i
detalii de execuţie

Realizarea

2 proiectului tehnic şi
detalii de execuţie

3

Docum obtinere
avize, acorduri s i
autoriz executie
lucrari (DTAC)
Organizarea
procedurilor de

4 achizitie; obtinerea
acordurilor si
avizelor

5 Asistenta tehnica

6 Executie contract
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(4).

ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS

4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINŢĂ ŞI PREZENTAREA SCENARIULUI DE
REFERINŢĂ
Prin implementarea proiectului se intentioneaza infiintarea sistemului de
alimentare cu apa si canalizare in satul Pildesti din comuna Cordun, judetul Neamt.
In realizarea studiului de fezabilitate au fost analizate 2 scenarii:
CANALIZARE

Scenariu I

Scenariu II

De 250

12.660,00

12.980,00

Camine de canalizare

buc

279

284

Statii de pompare apa uzata menajera

buc

8

7

De 180

7.189,00

2.535,00

De 125

801,00

801,00

De 110

369,00

369,00

De 75

553,00

553,00

De 63

1.279,00

1.137,00

Racorduri

buc

837

837

SEAU

L.E.

Colector de canalizare PVC (m)

Conducte de refulare
PEID (m)

ALIMENTARE CU APA

3.300
Scenariu I

Scenariu II

De 110

11.533,00

11.533,00

De 140

1.541,00

1.541,00

De 160

654

654

Camine de vane

buc

18

18

Hidranti

buc

191

191

Bransamente

buc

837

837

Conducte de alimentare cu apa
PEID (m)

In vederea determinarii fezabilitatii din punct de vedere economic, se va realiza
analiza cost-beneficiu pentru ambele variante.
Analiza cost-beneficiu se va realiza in conformitate cu instructiunile din :
STUDIU DE FEZABILITATE
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HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice



Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din
instrumentele structurale



Ghidul pentru analiza cost – beneficiu a proiectelor de investitii Fondul
European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA



Documentul de lucru nr. 4 – Orientari privind metodologia de realizare a
analizei cost-beneficiu- publicat de Comisia Europeana;

Si utilizand date din urmatoarele surse :


Informatiile puse la dispozitie de Institutul National de Statistica si Comisia
Nationala de Prognoza



Alte documente necesare sustinerii proiectului si de subliniere a necesitatii
realizarii proiectului mentionat.

Definirea obiectivelor.
Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin
programe de la nivel national cat si la nivel regional si local.
Conform recomandarilor programelor prezentate mai jos se regasesc obiectivele
ce se doresc realizate prin implementarea acestui proiect:
Obiectivul general ale proiectului, este creşterea coeziunii economice şi sociale prin
implementarea unor măsuri active în sectorul gospodăririi apei potabile si apei uzate, în
vederea protejării mediului înconjurător, creşterii calităţii vieţii şi asigurării unui impact
pozitiv asupra sănătăţii populaţiei.
Obiectivele specifice:

Dezvoltarea infrastructurii de baza in cadrul satului Pildesti, comuna Cordun
prin infiintatea sistemului de alimentare cu apa potabila si apa uzata in vederea
asigurarii unor conditii optime de trai pentru locuitorii comunei

Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile
de ape uzate menajere, provenite din gospodariile cetatenilor, agentilor economici
si institutii publice din subordinea primariei;

Protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate, asupra sanatatii
omului si mediului, prin asigurarea de retele de canalizare;

Indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat, privind epurarea apelor
uzate, transpuse in legislatia nationala, prin HG 188/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
STUDIU DE FEZABILITATE
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descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
Perioada de referinta
Perioada de referinta, respectiv numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza
previziuni – este de 15 ani, inclusiv perioada implementarii proiectului.
In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri
ce pot avea un impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra
economiei nationale:
 Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru
asigurarea transferului de cunostinte si asumarea responsabilitatilor pe perioada
de pregatire si implementare a acestuia
 Obtinerea permiselor si autorizatiilor de constructie
 Organizarea licitatiilor pentru atribuirea contractelor de constructie si
supervizare de santier
 Aranjamentele financiare pentru finantarea intregului proiect si suportul
legislativ si politic aferent


Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect



Scenariile de evolutie macro-economica si influentele posibile din partea pietelor
de capitaluri si resurse



Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi
angajati pentru lucrari.

In urma unor simulari repetate s-a estimat o perioada de implementare de 24 luni,
incluzand perioada necesara asigurarii unei bune pregatiri a proiectului, obtinerea
tuturor aprobarilor necesare cat si organizarea procedurii de atribuire si implementare a
contractului de lucrari.

4.2 ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI ŞI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE
POT AFECTA INVESTIŢIA
Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor,
scăderea straturilor de zăpadă şi gheață) au loc la nivel global și în Europa, iar unele
dintre modificările observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice
observate au condus deja la o gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra
societății, efecte importante fiind preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot
conduce la creşterea vulnerabilităților existente și la adâncirea dezechilibrelor socioeconomice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice
STUDIU DE FEZABILITATE
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sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la scăderea pagubelor
produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor climatice.
Iniţiativa Comisiei Europene “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”
din cadrul Strategiei Europa 2020, promovează trecerea la o creştere durabilă bazată pe
utilizarea eficientă a resurselor şi pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. O
serie de măsuri propuse prin acest proiect susţin obiectivele iniţiativei:


Asigurarea deversării în emisari a apelor uzate epurate care să corespundă
prevederilor legale în vigoare;



Utilizarea echipamentelor moderne, cu consum redus de energie pentru toate
obiectivele prevăzute în proiect;



Tratarea nămolului, prin reducerea umididăţii, pentru a reduce emisiile de gaze
cu efect de seră;



Selectarea acelor opţiuni de gestionare a nămolului care să permită valorificarea
potenţialului util al acestuia;



Aplicarea taxelor pentru consumul apei, pentru a încuraja un consum responsabil
şi o utilizare eficientă a resurselor.

Lucrările propuse în cadrul proiectului se înscriu în măsurile incluse în domeniul
resurselor de apă în cadrul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 2013-2020
şi în Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice şi vor contribui
la atingerea ţintei de reducere cu 20% a emisiilor GES față de nivelurile din 1990.
Dintre măsurile propuse în Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013-2020
în domeniul resurselor de apă pot fi menţionate:


îmbunătăţirea tratării apei reziduale şi menajere;

Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice include pentru
sectorul apă potabilă şi resursele de apă următoarele tipuri de acţiuni:


Pentru reducerea GES şi creşterea eficienţei energetice:
o implementarea gestionării eficiente a nămolului rezultat din procesul de
epurare a apelor uzate;
o continuarea finanțării modernizării sistemelor eficiente de alimentare cu
apă, de distribuție a apei și de epurare a apelor uzate pentru a se asigura
conformitatea cu cerințele UE relevante privind calitatea apei și acoperirea
serviciilor și reducerea emisiilor de GES;
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o achiziţionarea pompelor de mare eficiență, pentru a reduce emisiile de GES
din investițiile în domeniul alimentării cu apă și a epurării apelor uzate;


Adaptare la schimbările climatice:
o sprijinirea investițiilor în utilități cu scopul reducerii pierderilor din
sistemele rețelelor de distribuție a apei;
o promovarea reutilizării apelor uzate epurate în sectoarele industriale.

Efectele viitoare ale schimbărilor climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru
operatorii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, aceştia putându-se confrunta cu
o serie de probleme, precum: reducerea cantitativă sau varianţii cantitative neprevăzute
ale surselor de apă, afectarea nivelului de calitate al surselor ce poate conduce la creşterea
incidenţei bolilor hidrice, punerea sub presiune a reţelelor de canalizare şi staţiilor
epurare ca urmare a ploilor de scurtă durată cu intensitate mare şi inundarea zonelor
locuite, creşterea concentraţiilor poluanţilor în cursurile de apă în perioadele secetoase,
costuri de operare neprevăzute etc.

4.3 SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM:
-

necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Pentru functionarea statiilor de pompare si a statiei de epurare, este necesara alimentarea
cu energie electrica, iar pentru statia de epurare este necesara si alimentarea cu apa
tehnologica.
-

soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

Pentru asigurarea apei tehnologice se va realiza un foraj in incinta statie de epurare.
Pentru functionarea statiilor de pompare ape uzate menajere si a statiei de epurare, s-a
prevazut alimentarea cu energie electrica din retelele locale, din reteaua stradala a
furnizorului de energie electrica.
Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare se face dint-un tabloul electric TD
prevazut cu posibilitatea racordarii la 2 surse (reteaua Electrica sau un grup electrogen
mobil trifazat).
Instalatiile de alimentare cu energie electrica cuprind linia (cablul) 0,4 kV,
transformatorul si blocul de masura si protectie (BMP).
Lista receptoarelor cu precizarea puterii si a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se
va indica si regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc).
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4.4 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
A. IMPACTUL SOCIAL ŞI CULTURAL, EGALITATEA DE ŞANSE;
Rezultatele implementării proiectului vor contribui la îndeplinirea următoarelor
obiective:
o conformarea cu Directiva privind apele uzate din zonele urbane 91/271 /CE
în aria de proiect;
o îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin
creșterea gradului de acoperire la nivelul ariei de proiect, după
implementarea proiectului;
o creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în
conformitate cu Directiva 91/271/CE după implementarea proiectului;
o îmbunătățirea calității efluentului deversat în apele receptoare
B. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA
INVESTIŢIEI:
-

în faza de realizare

Dupa incheierea contractului de lucrari, executantul va mobiliza resursele
materiale, resursele umane, utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei.
Pentru realizarea investitiei, consideram ca sunt necesare urmatoarele resurse
umane, defalcate pe categorii de personal:
ingineri;
maistri;
instalator canalizare;
operatori utilaj greu;
soferi – macaragii;
dulgher;
muncitori terasamente;
muncitori necalificati.
Estimarea beneficiilor unitare corespunzatoare numarului de locuri permanete si
temporare generate de implemantarea proiectului va tine seama de costurile sociale
generate si someri (indemnizatia de somaj, costuri cu reinsertia fortei de munca, etc.)
-

-

în faza de operare;
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Dupa finalizarea lucrarilor propuse a se executa, se va folosi personal de deservire,
calificat si instruit conform regulamentului de exploatare. Regulamentul de exploatare
este documentul dupa care se urmareste modul de functionare a sistemului in situatie
normala sau in situatii speciale, respectiv avarii, fenomene naturale.
Componenta personalului de deservire va fi:
instalator apa si canalizare;
Prin lucrarile ce se vor executa, se va crea 1 loc de munca.
-

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL
ASUPRA BIODIVERSITĂŢII ŞI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ;
IN EXECUŢIE
Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor
Pentru inlăturarea pericolului de poluare al apelor de suprafaţa si subterane ce poate
apare in faza de execuţie, o atenţie deosebita trebuie acordata:
 execuţiei săpăturilor in terenurile in panta, unde poate fi favorizata eroziunea de
suprafaţa si ca urmare se pot antrena in cursurile de apa suspensii solide; existenta in
compoziţia acestor pământuri a unor compuşi solubili trebuie atent evaluata, luânduse masuri pentru limitarea dizolvării acestora in apele meteorice;
 depozitarii carburanţilor si manevrării acestora, care la o manipulare neatenta pot
ajunge pe sol si se vor infiltra in pământ;
 depozitarii materialelor de construcţie care in cazul ploilor abundente pot fi antrenate
in cursurile de apa;
 depozitarea materialului rezultat din excavaţii, care, de asemenea, poate fi antrenat in
apele de suprafaţa.
In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus, nu vor
rezulta ape uzate. Astfel, pentru realizarea proiectului nu este cazul realizării unor
amenajări speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate pe perioada execuţiei.
In ceea ce priveşte punctele de lucru de pe tronsoane, este necesar ca in aceste zone,
temporar pentru personalul şantierului, sa fie prevăzute grupuri sanitare ecologice.
Apele uzate rezultate din organizările de şantier vor fi colectate si evacuate cu respectarea
normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv NTPA
002/2005.
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Debite si concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale in vigoare.
Se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
 OUG 195/2005 – privind protecţia mediului
 Legea apelor - Legea 107/1996
 Legea privind calitatea apei potabile - Legea 458/2002 cu modificarile
ulterioare.
 NTPA 001/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor
in apele evacuate in receptori naturali
 NTPA 002/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor
in apele evacuate in reţele de canalizare.
Protecţia aerului: Sursele de poluanţi pentru aer
Realizarea investiţiei propuse implica, in perioada de execuţie:
▫
▫

Lucrări privind execuţia propriu zisa a lucrărilor proiectate;
Traficul autovehiculelor pentru transportul materialelor de construcţii si al
muncitorilor.

In perioada de execuţie a proiectului, poluarea aerului se produce prin:
 gazele provenite din arderea carburanţilor in motoarele utilajelor terasiere si
de transport (excavatoare, buldozere, betoniere, camioane);
 particule in suspensie rezultate din lucrările realizate;
 pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor in şantier si pe drumurile
publice, la transportul materialelor si al personalului angajat.
Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de eşapament
evacuate in atmosfera conţinând Intregul complex de poluanţi specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr,
Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Complexul de poluanţi organici si anorganici emişi in atmosfera prin gazele de
eşapament conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta,
pe lângă poluanţii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial
cancerigen evidenţiat prin studii epidemiologice efectuate sub egida Organizaţiei
Mondiale a sănătăţii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice
policiclice (HAP).
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Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) – substanţa incriminata in
epuizarea stratului de ozon stratosferic – si a metanului care, Impreuna cu CO, au efecte
la scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera.
Este evident faptul ca emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai
avansate, tendinţa in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe
unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.
Principala zona de emisie a poluanţilor in atmosfera este traseul conductelor de
aducţiune, al reţelelor de canalizare care urmăresc, in principal, reţeaua stradala
existenta.
Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (Inălţimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul
solului) si surse mobile.
Se menţionează ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente
lucrării sunt intermitente.
Instalaţii pentru epurarea gazelor reziduale si reţinerea pulberilor, pentru colectarea
si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente
Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc pe traseul
lucrărilor pentru realizarea proiectului sunt surse libere, având cu totul alte caracteristici
decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se
poate pune problema unor instalaţii de captare - tratare a aerului impurificat si a gazelor
reziduale.
Concentraţii si debite masice de poluanţi evacuaţi in atmosfera
Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si
respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in
traficul auto, respectiv in realizarea lucrărilor la punctele de lucru. Prin verificarea
tehnica periodica a autovehiculelor se asigura implicit Incadrarea emisiilor generate de
motoarele acestora in limitele impuse de normele in vigoare.
Protecţia Impotriva zgomotului si vibraţiilor
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In perioada de execuţie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele
in funcţiune si de traficul autovehiculelor de transport. Se estimează ca nivelurile de
zgomot pot atinge nivelul maxim de 70-90 dB(A) in amplasamentul lucrărilor, si ca
nivelul presiunii acustice la nivelul eventualilor receptorilor se va Incadra in legislaţia
naţionala.
La trecerea autobasculantelor prin localitate pot apare niveluri ale intensităţii vibraţiilor
peste cele admise prin SR 12025/1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare
de factori de influenta.
Rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese, astfel Incât nivel de
zgomot si vibraţii sa fie cat mai redus. Programul de lucru, respectiv orarul traficului auto
va fi stabilit de comun acord cu comunitatea locala, obţinându-se de fiecare data acordul
scris al acestora.
Protecţia Impotriva radiaţiilor
Specificul lucrărilor in perioada de execuţie nu include utilizarea surselor radioactive.
Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice in şantier sunt
nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sănătate la locul de munca.
Astfel, nu pot exista in condiţii normale surse de radiaţii.
Protecţia solului si subsolului
In perioada de execuţie, acţiunile produse asupra solului sunt in mare parte temporare,
manifestându-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafeţe de teren pentru
realizarea lucrărilor propriu-zise de pozare a conductelor.
Lucrările de canalizare fiind, in general, lucrări ascunse, suprafeţele de teren ocupate
temporar vor fi redate destinaţiei iniţiale prin lucrări de refacere a terenului natural si
prin ecologizare.
Forme de acţiuni posibile asupra solului:
-

degradarea fizica a solului pe arii adiacente drumurilor existente, paralel cu
acestea, se apreciază o perioada scurta de reversibilitate după terminarea
lucrărilor si refacerea acestor arii;
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deversări accidentale de produse petroliere (motorina, ulei) la nivelul zonelor
de lucru - posibilitate relativ redusa in condiţiile respectării masurilor pentru
protecţia mediului.

In perioada de execuţie, in cadrul realizării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat
separat de restul pământului excavat, astfel Incât după Incheierea lucrărilor sa se poată
da suprafeţelor de teren destinaţia iniţiala. In ceea ce priveşte manevrarea produselor
petroliere (motorina, ulei) personalul angajat trebuie sa asigure locuri speciale, platforme
betonate, pentru acest tip de produse.
Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice
In cadrul lucrărilor pentru realizarea reţelelor de canalizare cu apa vor avea loc
Indepărtări temporare ale vegetaţiei existente, mai ales daca conductele nu vor fi pozate
in apropierea celor existente, paralel cu acestea.
După finalizarea lucrărilor, in cadrul proiectului de refacere ecologica vor fi prevăzute
lucrări prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar si se va reface
vegetaţia pe traseul conductelor. In aceasta situaţie, impactul asupra vegetaţiei si faunei
terestre este de importanta redusa si se va manifesta doar pe o perioada scurta de timp.
Realizarea lucrărilor nu va avea un efect semnificativ asupra ecosistemelor acvatice
neexecutându-se lucrări in zona cursurilor de apa.
Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avut in
vedere refacerea vegetaţiei in zona excavaţiilor pentru pozarea conductelor.
Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public
Traseul conductelor va urmări drumurile existente si traseul conductelor existente.
Influenta pe care lucrările de execuţie le vor avea asupra aşezărilor umane se va manifesta
prin:
 Circulaţia autovehiculelor de transport, utilajelor si vehiculelor de şantier ce va
implica o creştere a traficului in zona, reducerea caii rutiere disponibile, o
creştere a fondului sonor si implicit impurificarea aerului.
Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, funcţie de intensitatea si de structura
(categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este dificil sa se estimeze o variaţie
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temporala a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de variabile
independente, este supusa unor erori notabile.
Poluanţii emişi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in
motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice
si organice sub forma de gaze si de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO 2, N2O),
oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi
organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din
carburatoare si rezervoare), particule Incărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se,
Zn).
Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenta creata
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de lângă sol si de diferenţa de temperatura
dintre gazele de eşapament si aerul atmosferic conduc la o Inălţime de emisie de circa 2
m (conform informaţiilor din literatura de specialitate).
 Executarea de decopertări si săpături in vederea pozării conductelor fapt ce
atrage după sine o Ingreunare a traficului in zonele afectate de lucrări.
 Alterarea peisajului afectat de lucrări.
Ca urmare a celor prezentate anterior, se vor lua masuri de diminuare a efectelor produse
de lucrări prin:
▫
▫
▫
▫
▫

realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit;
verificarea autovehiculelor si utilajelor privind nivelul de monoxid de carbon si
concentraţiile de emisii in gazele de eşapament;
realizarea lucrărilor din intravilan ca lucrări prioritare, finalizate cat mai rapid,
ţinându-se cont insa si de respectarea procesului si timpilor tehnologici;
curăţarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport
sau a altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru;
efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si
aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din localităţi sau pe drumurile
publice.

Gospodărirea deşeurilor
In perioada de execuţie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii:
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 deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de
construcţii, constituite in principal din hârtie, pungi, folii de polietilena,
ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare);
 deşeuri tehnologice produse la prepararea si turnarea betoanelor, pregătirea
armaturilor, pregătirea cofrajelor, defrişări, pământ rezultat din săpături,
metal, lemn etc., in special de la pozarea conductelor, realizarea traversărilor
cailor de comunicaţii, executarea căminelor si altor construcţii etc.
Pentru a asigura managementul deşeurilor in conformitate cu legislaţia naţionala,
antreprenorul general al lucrărilor va Incheia contracte cu operatorul de salubritate local
in vederea depozitarii deşeurilor.
Din cele prezentate anterior se remarca faptul ca, principalul tip de deşeuri va fi
reprezentat prin deşeuri de construcţie, inerte, pentru care se propune refolosirea sau
depozitarea sa la groapa de gunoi.
Deşeurile menajere pot fi colectate in pubele si depozitate in locuri special amenajate, de
unde se evacuează la rampa de gunoi ale localităţii.
O atenţie deosebita si exigenta trebuie sa manifeste Consiliul local Cordun la recepţia
finala pentru a obliga constructorul sa efectueze corespunzător lucrările de refacere a
terenului ocupat temporar de şantier. Un volum important din aceste lucrări este
reprezentat prin colectarea si Indepărtarea deşeurilor tehnologice rezultate in urma
diverselor faze de execuţie.

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase
In perioada de execuţie, constructorul va utiliza o cantitate Insemnata de carburanţi si
uleiuri pentru utilajele terasiere si vehiculele de transport.
In cazul in care vor fi prevăzute depozite de carburanţi acestea trebuie sa fie amenajat
corespunzător normelor si cu avizul PSI.
Pentru protecţia solului si subsolului, stocarea si manipularea carburanţilor trebuie sa se
facă pe platforme betonate, prevăzute cu şanţuri de colectare a scurgerilor.
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in şantier in perfecta stare de funcţionare, având
făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianţi.
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Schimbarea lubrifianţilor si Intreţinerea acumulatorilor se vor executa in ateliere
specializate. Din implementarea proiectului nu vor rezulta deşeuri de azbociment.
IN EXPLOATARE
Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor
Aşa cum s-a arătat, exploatarea proiectului presupune realizarea reteleleor de alimentare
cu apa si a reţelelor de canalizare, care consta in: alimentarea cu apa potabila, colectarea
apelor uzate si evacuarea acestora spre reteaua de canalizare Roman, sau in cazul celui
de-al diolea scenariu, epurarea si descarcarea acestora in emisar (Raul Modova).
Pierderile prin exfiltraţie din obiectele acestuia (reţele de canalizare, staţii de pompare,
staţie de epurare), pot conduce la creşteri de nivel ale stratului acvifer freatic, precum si
la afectarea calităţii apelor subterane. Acest lucru este posibil doar accidental in cazuri de
avarie sau prin exfiltratii semnificative. Acestea din urma pot fi cauzate fie de lipsa unei
proiectări adecvate prin care sa fie prevăzute tehnologii de execuţie necesare etanşeizării
corespunzătoare a obiectelor, fie de verificarea necorespunzatore a lucrării inaintea
recepţiei si darii in folosinţa.
Staţia de epurare propusă in cadrul scenariului II, va fi tip monobloc prefabricat.
Se optează pentru o tehnologie de epurare bazata pe o unitatea de epurare terţiara,
compacta, containerizată, supraterană, din inox.
Pentru aceasta, schema de epurare va cuprinde următoarele obiecte tehnologice:
 Statie de pompare apa uzata bruta
 Instalatie de sitare
 Separator de grasimi
 Bazin de omogenizare-egalizare
 Modul biologic
-

nitrificare

-

denitrificare

-

stabilizare aeroba a namolului
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 Separare de faze prin filtrare pe membrane (Decantare secundara +
dezinfectie)
 Debitmetrie
 Prelucrarea namolului
-

concentraţiile si debitele masice de poluanţi evacuaţi in mediu, locul de evacuare
sau emisarul.

Se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
OUG 195/2005 – privind protecţia mediului
Legea apelor - Legea 107/1996
Legea privind calitatea apei potabile - Legea 458/2005.
NTPA 001/2005 normativ modificat si completat prin HG nr.352/2005-respectiv
normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in apele evacuate in
receptori naturali
 NTPA 002/2005 normativ modificat si completat prin HG nr.352/2005-respectiv
normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in apele evacuate in reţele
de canalizare.





Apele epurate vor fi deversate in râul Moldova.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare conform NTPA002/2005 normativ modificat si completat prin HG nr.352/2005, vor fi:
350 mg/l

Materii în suspensie

300 mg/l

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).

30 mg/l

Azot amoniacal (NH4+)

5,0 mg/l

Fosfor total (P

500 mg/l

Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)

25 mg/l

Detergenti sintetici biodegradabili

30 mg/l

Substante extractibile cu solventi organici

6,5-8,5

Unitati pH

40°C

Temperatura

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate trebuie să se încadreze în limitele impuse
de CN Apele Romane şi prevederilor normativului NTPA 001-2005 normativ modificat si
completat prin HG nr.352/2005, şi anume:

60 mg/

Materii în suspensie (MSS)
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25 mg/l

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5

15 mg/l

Azot total (Nt)

2,0 mg/l

Fosfor total (Pt)

125 mg/l

Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu(CCOCr)

20 mg/l

Materii extractibile cu solventi organici

6,5-8

Unitati pH

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 normativ modificat si completat prin
HG nr.352/2005 va fi necesară realizarea în cadrul procesului de epurare a următoarelor

grade de epurare:
76 %

Materii în suspensie (MS)

91,7 %

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)

63 %

Azot amoniacal (NH4+)

877.8 %

Fosfor total (P)

79,2 %

Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu(CCOCr)

98 %

Detergenti sintetici biodegradabili

33 %

Substante extractibile cu solventi organici

Protecţia aerului
Poluanţii ce pot fi emişi in atmosferă din cauza activităţilor ce se desfăşoară in cadrul
sistemului de canalizare au drept sursă principală apa uzată colectată şi transportată.
Aceştia se pot manifesta sub forma apariţiei unor gaze nocive cu mirosuri dezagreabile
provocate, in principal, de hidrogenul sulfurat (H2S).
Mirosurile dezagreabile pot fi accelerate prin stagnarea apei in reţeaua de canalizare,
datorită nerespectării pantelor necesare curgerii gravitaţionale a apelor uzate prin
conductele de canalizare, solicitate prin legislaţia in vigoare.
Pentru evitarea răspândirii acestor mirosuri in atmosferă, este necesară respectarea
execuţiei sistemelor de etanşare necesare pentru căminele de acces la colectoarele de
canalizare şi respectarea pantelor de curgere necesare.
Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor
In perioada de exploatare singurele surse de zgomot sunt datorate funcţionarii pompelor
in staţiile de pompare şi a suflantelor din staţiile de suflante.
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Aceste echipamente vor fi alese astfel incât sa fie performante si din punct de vedere al
protecţiei la zgomot si vor fi amplasate in spatii Inchise, astfel Incât vor avea influenta
nesemnificativa asupra localnicilor.
Protecţia impotriva radiaţiilor
Activităţile desfăşurate in cadrul lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare in perioada
de exploatare nu includ utilizarea surselor radioactive.
Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor utilajelor sunt
nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sănătate la locul de munca.
Protecţia solului si subsolului
Ca si in cazul factorului de mediu apa, pe parcursul exploatării sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare pot apărea exfiltratii cauzate de avarii sau execuţia defectuoasa a
unor obiecte. Acestea pot provoca afectarea calităţii solului, cat si stabilitatea terenului.
Pentru prevenirea acestor situaţii se va acorda o atenţie sporita etanşeităţii obiectelor atât
in faza de proiectare, cat si in faza de execuţie. De asemenea, monitorizarea traseului
conductelor va trebui atent organizata pentru a permite depistarea operativa a oricăror
pierderi si facilitarea astfel a intervenţiilor necesare.
Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice
După terminarea obiectivului si efectuarea lucrărilor de refacere a amplasamentelor
afectate, in condiţiile respectării tehnologiilor de execuţie si a parametrilor de evacuare a
apelor epurate (conform NTPA 001/2002), se apreciază ca impactul asupra ecosistemelor
terestre si acvatice va fi Imbunătăţit, in special prin efectele generate de colectarea apelor
uzate si epurarea acestora.
Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public
In faza de exploatare a reţelelor de canalizare nu este nevoie de luarea de masuri speciale
privind protecţia aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public, acestea constând
in executarea la distante corespunzătoare a săpăturilor si marcarea acestora.
Prin natura sa, lucrarea va avea un efect benefic asupra populatiei apa uzata menajera
fiind colectata si epurata, activităţi care conduc, la Imbunătăţirea calităţii vieţii
locuitorilor.
Gospodărirea deşeurilor
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In perioada de exploatare rezulta următoarele categorii de deşeuri:
 Deşeuri menajere provenite de la personalul de intreţinere si exploatare a
lucrării. Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate periodic la
rampele de gunoi ale localităţilor.
 Deşeurile rezultate din intreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare (piese uzate provenite de la gospodăriile de apă şi staţiile de
epurare, cabluri electrice, vane uzate etc).
Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase
Tehnologiile de epurare nu utilizează substanţe toxice şi periculoase şi in consecinţă, nu
sunt necesare măsuri speciale de gospodărire a lor. La eventualii reactivi de laborator
care pot fi incadraţi in această categorie vor avea acces numai persoane autorizate şi vor
fi depozitaţi şi manipulaţi conform instrucţiunilor specifice.

LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICA
Masuri de prevenire in faza de execuţie:
▫

▫

▫

▫
▫

datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul conductelor, betoanelor,
sau al altor materiale si agregate, se va face curăţirea pneurilor de pământ sau a
altor reziduuri din şantier;
utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveşte
nivelul de monoxid de carbon si concentraţiile de emisii in gazele de eşapament si
vor fi puse in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;
se va exercita un control sever la transportul de beton cu autobetoniere, pentru a
se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si
aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din drumurile publice;
procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vânt
puternic, sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafeţelor;
la sfârşitul săptămânii se va efectua curăţirea fronturilor de lucru, eliminându-se
toate deşeurile.

La finalizarea lucrărilor, zona afectata va fi amenajata din punct de vedere peisagistic.
Prin tehnologia de executare a săpăturilor in vederea pozării conductelor, se prevede
depozitarea separata a pământului vegetal. Astfel la finele lucrărilor terenului afectat i se
va da destinaţia iniţiala. Singurele amplasamente afectate vor fi cele destinate
construcţiilor (staţii de pompare, epurare), insa efectele benefice ale acestora sunt mult
superioare efectelor negative provocate.
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PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI
In vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu si a monitorizării activităţii se
propun următoarele masuri minime, fără a exclude insa adoptarea unor masuri
suplimentare:
▫
▫

monitorizarea trimestriala a performantei de mediu, in perioada de execuţie,
precum si
monitorizarea periodica a tasărilor umpluturii pe traseul reţelelor, in perioada de
operare,

D. IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE RAPORTAT LA CONTEXTUL
NATURAL ŞI ANTROPIC ÎN CARE ACESTA SE INTEGREAZĂ, DUPĂ CAZ.
Proiectele de realizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare se incadrează
in rândul celor destinate protecţiei mediului, insa pe parcursul execuţiei si exploatării
lucrărilor, pot apărea situaţii prin care sa fie afectata calitatea unor factori de mediu, aşa
cum se menţionează in capitolul mai sus descris .

4.5 ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII,
DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

CARE

JUSTIFICĂ

In vederea analizarii optiunilor si a fezabilitatii acestora s–au luat in considerare
2 optiuni, pentru fiecare dintre scenarii:


varianta zero (inertiala) sau varianta fara proiect in cazul in care beneficiarul nu
investeste,



varianta maxima sau varianta cu proiect
- caz ce implica implementarea in
totalitate a proiectului, investitia fiind maxima.
Varianta zero, fara proiect- varianta inertiala

Varianta fără proiect presupune colectarea apelor uzate in fose individuale, care
in majoritatea cazurilor sunt neimpermeabilizate. Aceasta soluţie reprezintă una dintre
formele cele mai intense de depreciere multipla a calităţii apelor subterane identificata in
zonele de intravilan unde, datorita lipsei unui minim de dotări cu instalaţii edilitare,
deşeurile lichide ajung in subteran in mod direct. Astfel, resursele de apa, in special cele
din acviferele freatice, prezintă un risc ridicat de poluare, constatându-se
neconformitatea cu standardele de calitate, prezentând un risc ridicat pentru sănătatea
populaţiei.
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Astfel, aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra comunitatii
locale si regionale ci din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in
parte.
Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptarii alternativei zero
sunt urmatoarele:
-

scaderea nivelului de trai pentru locuitorii comunei Cordun, din zona de
implementare a proiectului

-

scaderea atractivitatii zonei din punct de vedere economic

-

scaderea numarului de locuitori care au acces la servicii imbunatatite

-

pierderea oportunitatii de a obtine noi venituri la bugetul local prin dezvoltarea
zonei studiate

-

pierderea sansei de creare de noi locuri de munca pentru locuitorii comunei

Toate aceste efecte imediate pot avea la randul lor consecinte negative pe termen
lung constand in inrautatirea situatiei sociale la nivelul zonei de implementare a
proeictului.
A nu realiza aceasta investie a carei necesitate reiese din realitatile contemporane
ale societatii romanesti, inseamna ca autoritatea locala si statul, in ansamblul sau, sa nu
isi duca la indeplinire misiunea de furnizor de servicii sociale catre persoanele care au
nevoie de aceste servicii.
Varianta cu investititie maxima- varianta cu proiect
In urma implementarii proiectului beneficiile ce pot fi cuantificate la nivelul
comunitatii sunt:
-

eliminarea riscului de imbolnavire a populatiei si infestarii mediului inconjurator

-

eliminarea pericolului de poluare a mediului inconjurator din intravilanul
localitatii;

-

ridicarea gradului de civilizatie al populatiei din zona.

-

cresterea sperantei de viata a locuitorilor

-

cresterea atractivitatii zonei in ochii investitorilor economici

-

cresterea veniturilor disponibile pe plan local si imbunatatirea serviciilor locale ca
urmare a cresterii economice generate;

-

sporirea ofertei locurilor de munca
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Alternativa variantei cu investitie maxima este cea considerata a indeplini
obiectivele propuse atat de comunitatea locala cat si la nivel regional si local.
Indicatorii financiari si economici corespunzatori scenariului cu proiect vor fi
calculati si analizati in cadrul capitolelor urmatoare: Analiza financiara, Analiza
economica, Analiza de risc si senzitivitate pentru ambele scenarii analizate.
Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate în tabelul următor:
Element
Perioada
proiectului
Populaţia
Costurile de
întreţinere şi
operare

Ipoteze
Anul 2017 este considerat anul de referinţă al proiectului, iar
analiza economico-financiară a proiectului are ca punct de
referinţă anul 2017.
Toate ipotezele au fost făcute pe o perioadă de 25 de ani.
S-a estimat o creştere anuală nulă a populaţiei localitatilor
(stagnare)
Costurile de întreţinere şi operare au fost estimate la nivelul
unei fucţionări optime a tuturor obiectelor prevăzute în proiect.

Calcularea costurilor salariale a avut la bază numărul de
salariaţi previzionaţi a fi angajaţi, precul şi salariul mediu pe
Salariaţi
economie. S-a estimat că salariul va creşte conform cu scenariul
progozat de evolutie a ratei inflatiei.
Perioada de amortizare pentru noile echipamente a fost
Perioada de
calculată folosind metoda amortizării liniare. S-a considerat
amortizare
pentru construcţii o perioadă medie de amortizare de si pentru
instalaţii şi montaj o durată medie de viaţa de 40 de ani.
În funcţie de durata de viaţă a lucrărilor de construcţii şi a
Inlocuiri/Reinvestiri instalaţiilor, s-a prevăzut un cost de înlocuire a acestora la
sfârşitul perioadei de viaţă.
Tarife
Tarifele utilizate au ca sursă operatorul
În momentul de analiză economico-financiară s-a considerat
TVA
valoarea TVA de 19%
Valoarea reziduală a fost calculată ca diferenţa între costul total
Valoarea reziduală cu investiţia şi valoarea amortizată cumulată până la sfârşitul
perioadei de analiză.
Rata de
Pentru analiza economico-financiară s-a folosit o rată de 4%
actualizare(%)
pentru actualizarea fluxurilor de numerar actuale
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Element

Ipoteze

Veniturile /
Suportabilitatea
investiţiei de către
populaţie

Veniturile populaţiei se compun din: salarii, pensii, venituri din
ajutorul de şomaj şi alte venituri.
Limita suportabilităţii – conform legii – cheltuielile aferente
serviciilor de apă nu trebuie să depăşească 4-5% din venitul
mediu pe gospodărie.

Pe lânga costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate
întreţinerii sistemului de alimentare cu apa.
Având în vedere tendinţa generală de creştere a preţurilor şi tarifelor pentru materii
prime, materiale şi servicii de la un an la altul reflectate de evoluţia pietei, s-a considerat
ipoteza că acestea vor continua să crească. Aceasta va atrage deasemenea o creştere a
veniturilor din salarii în măsura să acopere creşterea preţurilor bunurilor şi serviciilor.

4.6 ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA
ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ
Sistemul centralizat de aliemntare cu apa si canalizare este un bun public. Principala
caracteristica a bunurilor publice este ca, odata produse, ele se afla la dispozitia tuturor
consumatorilor. Nimeni nu poate si nu trebuie exclus de la posibilitatea de a beneficia de
utilizarea acestui tip de bunuri. In acest sens, bunurile publice pot fi considerate ca un tip
special de externalitate pozitiva. Bunurile publice pure au doua caracteristici principale:
sunt non-exclusive si non-rivale.
Un bun este non-exclusiv daca este imposibil sau extrem de anevoios sa fie impiedicata
utilizarea lui de catre anumiti consumatori: daca este oferit unui singur consumator pe
piata, devine disponibil tuturor consumatorilor, fenomen denumit co-unitate in oferta. in
general, pentru a putea fi puse la dispozitia intregii societati, trebuie ca acest tip de bunuri
sa fie produse de sectorul public.
Non-rivalitatea este o caracteristica a bunurilor publice prin care ele pot fi utilizate
(consumate) in acelasi timp de mai multi consumatori sau, cu alte cuvinte, exista mai
multi consumatori care sa obtina beneficii de pe urma utilizarii unui bun public, in acelasi
timp si la acelasi nivel al ofertei (consumul sau utilizarea unui bun non-rival de catre o
persoana nu reduce disponibilitatea acestuia pentru alte persoane).
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Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului “
INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE
CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL
NEAMT”, pe parcursul perioadei de referinta, in vederea stabilirii celui mai potrivit
sistem de finantare. Analiza financiara urmareste sa estimeze contributia proiectului in
generarea de venituri suplimentare (daca e cazul) dar si sa demonstreze daca proiectul
este autosustenabil pe perioada de viata a obiectivului investitional.
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat
si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor
cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de
analiza, precum si a veniturilor financiare generate.
Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt:












Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;
Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost; si
Fuxul de Numerar Cumulat.
Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă
deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din
valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.
Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la
care un flux de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea
actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă
pentru a evalua performanţa proiectului propus.
Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile
proiectului acoperă costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori
subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare
(suplimentara).
Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie
anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelele
următoare, pentru ambele scenarii evaluate.
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, cu TVA,
preturi constante 2017) – Scenariul 1
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Anul de Anul de
analiza operare
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Intrari
0
0
0
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
Rata Interna de

Venituri

Iesiri

Cost de
investitie

Valoarea
rezidualã

0
0
0
9,201,302
9,201,302
0
9,201,302
9,201,302
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
220,898
0
0
469,514
-4,644,824
0
-4,865,722
Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Costuri de
operare si
intretinere

220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
-3.21%

Flux de
Flux de
numerar net
numerar net
actualizat
0
-9,201,302
-9,201,302
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
5,114,339

0
-8,847,406
-8,507,121
221,019
212,518
204,345
196,485
188,928
181,662
174,675
167,956
161,497
155,285
149,313
143,570
138,048
132,738
127,633
122,724
118,004
113,465
109,101
104,905
100,870
1,995,213

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VA NF/C) -12,134,572
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)

0.34

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, cu TVA,
preturi constante 2017) – Scenariul 2
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Anul de Anul de
analiza operare
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Intrari
0
0
0
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
Rata Interna de

Venituri

Iesiri

Cost de
investitie

Valoarea
rezidualã

0
0
0
10,260,905
10,260,905
0
10,260,905
10,260,905
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
280,967
0
0
469,514
-5,165,275
0
-5,446,241
Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Costuri de
operare si
intretinere

280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
-3.97%

Flux de
Flux de
numerar net
numerar net
actualizat
0
-10,260,905
-10,260,905
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
5,634,789

0
-9,866,255
-9,486,783
167,618
161,171
154,972
149,012
143,281
137,770
132,471
127,376
122,477
117,766
113,237
108,882
104,694
100,667
96,795
93,072
89,493
86,051
82,741
79,559
76,499
2,198,252

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VA NF/C) -14,709,182
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)

0.30

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest
tip, sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice, pentru ambele
scenarii constructive considerate.
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Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi
durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei
de analiza.
Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, cu TVA, preturi constante 2017) Scenariul 1
Anul de Anul de
analiza operare
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

INTRARI

Venituri
(alocatii
bugetare)

0
9,201,302
9,201,302
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514

0
0
0
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514

Grant UE

Contributie
proprie
0
9,201,302
9,201,302

IESIRI

Investitie

0
9,201,302
9,201,302
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898

0
9,201,302
9,201,302

Total costuri
de operare si
intretinere

Flux net de
numerar

Flux net de
numerar
cumulat

0
0
0
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898
220,898

0
0
0
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616
248,616

0
0
0
248,616
497,233
745,849
994,466
1,243,082
1,491,699
1,740,315
1,988,932
2,237,548
2,486,165
2,734,781
2,983,398
3,232,014
3,480,630
3,729,247
3,977,863
4,226,480
4,475,096
4,723,713
4,972,329
5,220,946
5,469,562

Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, cu TVA, preturi constante 2017) Scenariul 2
Anul de Anul de
analiza operare
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

INTRARI

Venituri
(alocatii
bugetare)

0
10,260,905
10,260,905
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514

0
0
0
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
469,514
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Grant UE

Contributie
proprie
0
10,260,905
10,260,905

IESIRI

Investitie

0
10,260,905
10,260,905
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967

0
10,260,905
10,260,905

Total costuri
de operare si
intretinere

Flux net de
numerar

Flux net de
numerar
cumulat

0
0
0
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967
280,967

0
0
0
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548
188,548

0
0
0
188,548
377,095
565,643
754,191
942,738
1,131,286
1,319,833
1,508,381
1,696,929
1,885,476
2,074,024
2,262,572
2,451,119
2,639,667
2,828,214
3,016,762
3,205,310
3,393,857
3,582,405
3,770,953
3,959,500
4,148,048
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Pentru ambele scenarii, fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii
prognozati, in conditiile in care costurile de operare si intretinere periodica pentru
situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute prin veniturile directe generate din
incasari.
Analiza financiara a condus la obtinerea urmatorilor indicatori globali de evaluare a
profitabilitatii financiare a investitiei:
Principalele rezultate ale analizei financiare – Scenariul 1

Rată de rentabilitate
(%)
financiară
Valoare actuală netă

(Lei)

Fără contribuţie
comunitară (RRF/C)

Cu contribuţie
comunitară (RRF/K)

A

B

-3.21%

RRF/C

N/A

RRF/K

-12.134.572

VAN/C

N/A

VAN/K

Principalele rezultate ale analizei financiare – Scenariul 2

Rată de rentabilitate
(%)
financiară
Valoare actuală netă

(Lei)

Fără contribuţie
comunitară (RRF/C)

Cu contribuţie
comunitară (RRF/K)

A

B

-3.97%

RRF/C

N/A

RRF/K

-14.709.182

VAN/C

N/A

VAN/K

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice,
VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de
actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se
conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publica
pentru a putea fi implementat.
Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o
evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind
cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.
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De altfel şi obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni (VANE>0;
RIRE>5%) reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca proiectul să primească finanţare.
Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul capitolului de analiză economică.
Din punct de vedere financiar, ambele scenarii constructive respectă condițiile pentru
obținrea finanțării publice a investiției propuse.

4.7 ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ,
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU
SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE
Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la
cresterea economică la nivel regional si national.
Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu
numai punctul de vedere al proprietarului activelor.
Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei
socio-economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate
anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.
Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în
concordanţă cu:
 „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat
de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;
Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la
următoarele elemente:
 Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de
analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al
fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;
 Costuri de mediu;
 Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital
pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi
administrare, valoarea reziduală).
Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit
analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”,
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Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”,
Romania incadrandu-se in aceasta categorie.
Ipoteze de baza
Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului
depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din
perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului
iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include
elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii si întreţinere şi
economiile din costurile de operare precum şi elemente fără valoare de piaţă directă
precum reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu.
Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru
a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul
proiectului şi apoi sunt cumulate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel,
se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate
acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi
cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui
o valoare monetara.
Anul 2017 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2017.
Lucrarile de investiții vor fi realizate in perioada 2018-2019. Astfel, situatia imbunatatita
a infrastructurii va exista incepand cu anul 2020. Perioada de calcul folosita este de 25 de
ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene
asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ –
“Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Ca indicator de performanta a lucrarilor de investiție, s-au folosit Valoarea Actualizata
Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata
beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea
monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne
de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.
Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:


Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2017, în
Lei;
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EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include
perioada de construcţie (anii 1-2), precum şi perioada de exploatare, până în anul
25 (anul efectiv 2041);
Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în
analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR
este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport
beneficii/costuri supraunitar.

Eşalonarea Investiţiei


Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de doi ani, pentru
anii de analiza 1-2, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice
Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele
monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat
acelasi concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul
diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.
Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in
doua categorii:



Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si
Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt rezidenții zonelor de influență, aceia care
beneficiaza in mod direct de implementarea sistemului de alimentare cu apa si de
canalizare.
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Calculul indicatorilor de rentabilitate economica
Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.
In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata
de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:
În Scenariul 1:




Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=10,72%
Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=8.441.586 Lei
Raportul Beneficii/Costuri: 1,68

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2017) –
Scenariul 1
Anul de Anul de
analiza operare

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cost de
investitie

Cost de
Intretinere
si Operare

0
6,572,358
6,572,358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rata Interna

Valoarea
reziduala

Total
costuri

Beneficii
economice

0
0
0
0
0
6,572,358
0
0
6,572,358
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
0
155,928
155,928
-5,257,887 -5,101,959
de Rentabilitate Economica (EIRR)

1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
10.72%

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

8,441,586

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)

STUDIU DE FEZABILITATE

Total
Beneficii

Beneficii Nete
neactualizate

Beneficii
Nete
actualizate

0
0
0
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000

0
-6,572,358
-6,572,358
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
1,594,072
6,851,959

0
-6,259,389
-5,961,323
1,377,019
1,311,447
1,248,997
1,189,521
1,132,877
1,078,931
1,027,553
978,622
932,021
887,639
845,370
805,115
766,776
730,263
695,488
662,370
630,828
600,789
572,180
544,933
518,984
2,124,573

1.68

101 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

În Scenariul 2:




Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=9,16%
Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=6.715.775 Lei
Raportul Beneficii/Costuri: 1,47

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2017) –
Scenariul 2
Anul de Anul de
analiza operare

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cost de
investitie

Cost de
Intretinere
si Operare

0
7,329,218
7,329,218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rata Interna

Valoarea
reziduala

Total
costuri

Beneficii
economice

0
0
0
0
0
7,329,218
0
0
7,329,218
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
0
198,329
198,329
-5,863,374 -5,665,045
de Rentabilitate Economica (EIRR)

1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
9.16%

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

6,715,775

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)

Total
Beneficii

Beneficii Nete
neactualizate

Beneficii
Nete
actualizate

0
0
0
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000

0
-7,329,218
-7,329,218
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
1,551,671
7,415,045

0
-6,980,207
-6,647,817
1,340,391
1,276,563
1,215,775
1,157,881
1,102,743
1,050,232
1,000,221
952,591
907,230
864,028
822,884
783,699
746,380
710,838
676,989
644,751
614,049
584,808
556,960
530,438
505,179
2,299,167

1.47

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiţiei, ENPV fiind pozitiv, dar
şi efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi
sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1. Rezultatele
analizei economice arată superioritatea Scenariului 1 din punctul de vedere al
indicatorilor, RIR economic fiind de 10,72% în Scenariul 2, față de 9,16% în Scenariul 1.
În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este
superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct
de vedere economic a investitiei.
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Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea
ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.
Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil
economic sunt:




ENPV să fie pozitiv;
EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);
BCR să fie mai mare decât 1.

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de
vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice
generate de implementarea proiectului.

4.8 ANALIZA DE SENZITIVITATE
Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si
anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca”), valori de
comutare si analiza probabilitatii riscului.
O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc /
incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata în conducerea analizei de risc /
incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca” pentru a reflecta
modificarile valorilor variabilelor si parametrilor „critici” ale modelului.
Ghidul CE defineste variabilele / parametrii „critici” ca fiind „cele ale caror variatii,
pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna în
cazul cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau
asupra valorii nete actuale VNA si astfel determina cele mai semnificative schimbari ale
acestor parametri.
Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii sunt
recalculati.
Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai
modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile
folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra
principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza
in cea mai mare masura acesti indicatori.
Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului
analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.
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Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, dupa
cum urmeaza: „Drept criteriu general, recomandam sa se ia în considerare acei parametri
pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1% da nastere unei variatii
corespunzatoare de 1% a RIR sau de 5% în valoarea de baza a VNA.” (Ghidul analizei
costuri-beneficii în proiectele de investitie (Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune
si ISPA). Unitatea de evaluare, Politica regionala DG, Comisia Europeana. P.38). In
analiza de fata se va considera 1% ca valoare de prag atat pentru valoarea actualizata
neta, cat si pentru rata interna de rentabilitate economica.
In continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de
influenta.
Pentru fiecare categorie de beneficii si cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se vor
calcula variatiile corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta.
Tabelul urmator contine evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei
pentru fiecare dintre factorii de influenta.
#

Variabilele de influenta

1 Costuri de investitie
2 Costuri de intretinere si operare
3 Beneficii economice

Valoare
initiala
13,144,717

1.0%

Valoare
modificata
13,276,164

8,441,586

ENPV
modificat
8,335,682

3,430,413

1.0%

3,464,717

10.72%

10.71%

-0.11%

8,441,586

8,422,970

-0.22%

39,941,588

1.0%

40,341,004

10.72%

10.85%

1.22%

8,441,586

8,650,523

2.42%

Variatie

EIRR
initial
10.72%

EIRR
modificat
10.60%

Variatie
EIRR
-1.13%

ENPV initial

Variatie
ENPV
-1.27%

Pentru o variatie de 1% a fiecarui factor de influenta s-au obtinut variatiile corespondente
ale EIRR (Rata Interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta).
Tabelul precedent arata ca, pentru o variatie pozitiva a beneficiilor, indicatorii de
eficienta ai investitie vor evolua in acelasi sens, pe cand intre categoriile de costuri, pe de
o parte si RIR si VNP, pe de alta parte, exista o relatie de inversa proportionalitate. Avand
in vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca variabilele cost de investitie si
beneficii economice sunt critice.
In continuare, vor fi determinate valorile de prag (variatiile pentru care rentabilitatea
investitiei devine nula), pentru toate cele 3 variabile de influenta, considerand variatii in
sens negativ (scaderi pentru beneficii si cresteri pentru costuri) de 20%, fata de 1%
(variatia aplicata pentru selectarea variabilelor critice). Asadar, valorile de comutare (de
prag) reprezinta variatiile variabilelor de influenta care conduc la obtinerea unui ENPV
nul sau a unei EIRR egala cu rata de actualizare de 5%.
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Variabila de influenta cu cea mai mare importanta in determinarea rentabilitatii socioeconomice a investitiei este cea care are valoarea de prag cea mai mare.
Variatie

EIRR

Indicele de
senzitivitate

Valoarea de
comutare

-

10.72%

-

-

Costuri de investitie

20%

8.66%

19.173%

80%

Costuri de intretinere si operare

20%

10.48%

2.206%

453%

Beneficii economice

-20%

7.99%

25.455%

-40%

Variabilele de influenta
Cazul de Baza

Conform acestor rezultatele, beneficiile economice este variabila care influenteaza in cea
mai mare masura rentabilitatea economica a investitiei. Daca aceasta se reduce cu mai
mult de 40%, rata interna de rentabilitate se va reduce sub rata de actualizare iar valoarea
neta prezenta va deveni negativa: cu alte cuvinte, investitia nu va mai fi rentabila din
perspectiva economica. Figura urmatoare ilustreaza evolutia EIRR si ENPV pentru
variatiile ale principalelor variabile de influenta in intervalul (-50%, 50%).
Senzitivitatea EIRR

Senzitivitatea ENPV
35,000,000

19.0%

30,000,000

17.0%

25,000,000
20,000,000

15.0%

15,000,000
ENPV

EIRR

13.0%

10,000,000

11.0%

5,000,000

9.0%

-50%

7.0%

-40%

-30%

-20%

-10%

-30%

-20%

0
-10%
0%
-5,000,000

10%

20%

30%

40%

50%

-10,000,000

5.0%
-50%

-40%

-15,000,000
0%

10%

20%

Variatie
Costuri de investitie
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30%

40%

50%
Variatie

Beneficii economice

Costuri de investitie

Beneficii economice
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4.9 ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A
RISCURILOR
Analiza cantitativă a riscurilor
Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilităţii din activitatea economică.
Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel
de risc faţă de rentabilitatea aşteptată de la investiţia din proiect.
Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor
indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Odată ce au fost identificate
variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuţie a
probabilităţii pentru fiecare dintre ele, definită într-un domeniu precis de valori în jurul
celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.
Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo care constă din extragerea
aleatoare repetată a unui set de valori pentru variabilele critice şi calcularea indicatorilor
de performanţă ai proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea acestui
procedeu pentru un număr suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obţine distribuţia
probabilităţii pentru indicatorii de performanţă.
Pentru proiectul de faţă s-a considerat o distribuţie triunghiulară asimetrică pentru costul
de investiţie, cu o probabilitate mai mare pentru depăşirea valorii de investiţie din deviz,
cu 10.000 de seturi de valori extrase, conform metodologiei descrise in documentul de
lucru Monte Carlo simulation of Cost-Benefit Analysis results, http://www.jaspers europa-info.org/images/stories/food/
KEW_WORKINGPAPERS/
Risk_Analysis__Monte_Carlo_Instructions.pdf, elaborat de JASPERS.
Rezultatele analizei de risc sunt exprimate ca medie estimată şi deviaţie standard a
acestor indicatori.
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Astfel, pentru EVNP valoarea medie aşteptată este de 6,10 mil Lei, iar deviaţia standard
este de 2,72 mil Lei. Probabilitatea ca valoarea neta prezenta economica sa fie pozitiva
este de 98,4%.
Ţinând seama de toate acestea, am putea defini proiectul de faţă ca fiind unul cu risc
foarte scazut.

Analiza calitativă a riscurilor
Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi măsurilor recomandate de Uniunea
Europeană şi legislaţia naţională. În vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat/se vor
efectua o serie de studii geologice, topografice în vederea :
-

stabilirii soluţiilor tehnice şi a valorii investiţiei de către specialişti cu experienţă,
pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
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-

obţinerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism;

-

societatea de proiectare este atestată pe linia calităţii.
Din punct de vedere al realizării efective a investiţiei de reabilitare, reprezentantul

proiectantului va fi prezent pe şantier de cate ori este necesară modificarea soluţiei
prevăzute iniţial în documentaţia tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea
modificării solicitate şi adaptarea la condiţiile de amplasament a lucrărilor noi de
executat.
Inspecţia în Construcţii este instituţia de control din fiecare judeţ care are dreptul
şi obligaţia de a verifica stadiul de execuţie a lucrărilor şi modul în care se respectă
condiţiile de calitate ale acestora. Constructorul are obligaţia de a numi pentru fiecare
lucrare un specialist responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor - autorizat, care va avea
sarcina să asigure condiţiile necesare ca fiecare etapă de execuţie să se facă cu respectarea
condiţiilor de calitate a lucrărilor, dar şi respectarea graficului de execuţie al lucrărilor
contractate implicit cu respectarea termenilor de execuţie.
Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.
Riscuri instituţionale şi politice
Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit şi pe
salarii) ce descurajează investiţiile, iniţiativele antreprenoriale, motivarea forţei de muncă
şi toate acestea conduc la scăderea nivelului de trai.
Din acest punct de vedere riscul este redus.
Riscuri interne
Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi pot apărea în timpul şi/sau ulterior
fazei de implementare:
> Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor
> Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase
> Supradimensionarea personalului de intervenţie şi de întreţinere
> Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere
> Nerespectarea cerinţelor cuprinse în Autorizaţia de Mediu
> Nerespectarea programului de întreţinere şi reparaţii
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> Nerespectarea graficului de implementare
> Nerespectarea graficului de plăţi, respectiv întârzierea plăţilor
> Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.
Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu
caracter administrativ, cum ar fi:
- selectarea unei societăţi performante pentru lucrări;
- respectarea termenelor de execuţie prevăzute;
- introducerea unui contract strict, riguros cu termene şi responsabilităţi clare;
În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului
se impune identificarea şi adoptarea de către Beneficiar, Proiectant şi Constructor a unor
soluţii adecvate.

Riscuri externe
Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio economic, având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus:
-

-

Riscuri economice
>

Creşterea inflaţiei

>

Deprecierea monedei naţionale

>

Scăderea veniturilor populaţiei

Riscuri sociale
>

Creşterea costurilor forţei de muncă

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul
măsurilor de natură administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai
mult cu cât sunt independente de acţiunile întreprinse în cadrul proiectului.
Sintetizand,pentru a gestiona aceste riscuri ce pot aparea in derularea proiectului au fost
identificate, au fost analizate consecintele pe care le implica aparitia acestora precum si
masurile ce se vor intreprinde pentru micsorarea impactului.
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Riscuri identificate

Consecinte

Masuri de administrare a
riscurilor

Riscuri de amplasament
1.Conditii
de Intarzieri in inceperea Investitorul o va transfera
amplasament-aparitia unor proiectului, in finalizarea constructorului care se
probleme din cauza calitatii lui sau cresterea costului poate baza pe rapoarte de
terenului in zona de proiectului
expertiza tehnica in faza de
amplasament
proiect
2. Aprobari
Majorarea costurilor si a Inainte
de
inceperea
nu pot fi obtinute toate timpului necesar pentru proiectului,
autoritatea
aprobarile necesare sau pot realizarea proiectului
publica
va
face
o
fi obtinute cu conditionari
investigare in detaliu a
neasteptate
aprobarilor necesare
3. Organizarea executiei
Majorarea costurilor si a Utilizarea si mobilizarea
pregatirea
executiei timpului necesar pentru resurselor pentru a acoperi
anumitor lucrari are ca realizarea proeictuui
costurile pentru conditiile
rezultat un cost mult mai
dificile de executie a
mare si necesita un timp
lucrarilor,
inclusiv
de
peste termenii contractuali
asigurare a utilitatilor
Riscuri de proiectare, constructie si receptie lucrarilor proiectului
4.Proiectare
Crestere pe termen lung a Investitorul si proiectantul
Riscul ca proiectul tehnic si costurilor suplimentare sau care
poarta
detaliile de executie sa nu imposibilitatea
aplicarii responsabilitatea
poata permite asigurarea unor
solutii
tehnice proiectului decide asupra
executiei lucrarilor la costul propuse
schimbarii
solutiilor
anticipat
tehnice astfel incat costurile
suplimentare
sa
se
incadreze
in
capitolul
”Diverse si neprevazute”
sau se va renunta la
anumite lucrari mai putin
importante
5.Constructie
Intarziere in implementare
Riscul decoperirii in timpul si majorarea costurilor
executiei a necesitatii unor
noi lucrari
Riscul de aparitie a unui
STUDIU DE FEZABILITATE

Costurile suplimentare vor
fi acoperite din capitolul
“diverse si neprevazute”.
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va intra intr-un contract cu
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Riscuri identificate

Consecinte

eveniment care conduce la
imposibilitatea finalizarii
acesteia la termen si la
costul estimat

Masuri de administrare a
riscurilor
durata si valori fixe, astfel
constructorul rebuie sa aiba
resursele si capacitatea
tehnica de a se incadra in
conditiile de executie.

Riscuri legate de finantator si finantare
6.Modificari de taxe
Impact negativ asupra
Riscul ca pe parcursul veniturilor financiare ale
proiectului regimul de beneficiarului
impozitare general sa se
schimbe in defavoarea
investitorului

Vor fi necesare fonduri
suplimentare care vor fi
asigurate fie din preluarea
unor sume din capitolul de
buget
“Diverse
si
neprevazute”, fie prin
economisirea altor capitole
din buget si in ultima
instanta vor fi asigurate
fonduri noi de catre
beneficiarii proiectului
7.Finantare suplimentara
Impact negativ asupra Finantarea va fi asigurata
datorita schimbarilor de veniturilor beneficiarului
de beneficiarii proiectului
legislatie, de politica sau de
alta
natura
proiectul
necesita
finantare
supliementarea
8. Intretinere si reparare- Cresterea costului si efecte Introducerea in contract a
calitatea proiectarii si/sau a negative asupra serviciilor unor clauze de asumare a
lucrarilor
sa
fie furnizate
necorespunzatoare ceea ce
va conduce la cresterea
peste anticipari a costurilor
de intretinere si reparatii
Activele proiectului
9.Deprecierea
tehnica- Cresterea costurilor de In cadrul analizei a fost
riscul
ca
deprecierea retehnologizare
considerata o varianta
tehnica sa fie mai mare
prudentiala aste incat riscul
decat cea prevazuta
de depreciere tehnica mai
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Masuri de administrare a
riscurilor
mare este redus, in cazul in
care acest lucru se va
intampla
costurile
suplimentare
vor
fi
suportate de beneficiar

Riscuri identificate

Consecinte

Forta majora
10. Forta majora-riscul ca
forta majora precum este
definita prin lege
sa
impiedice
realizarea
contractului

Pierd
erea sau avarierea activelor
proiectului si pierderea
posibilitatii ca beneficiarul
sa obtina venituri

(5).

Se vor lua masuri de
asigurare a activele si
repararea acestora in cel
mai scurt timp posibil

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1 COMPARAŢIA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂŢII ŞI
RISCURILOR
Retelele de alimentare cu apa si retelele de canalizare, ce se prevad in acest studiu
de fezabilitate, se vor realiza pentru alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate
menajere din satul Pildesti, comuna Cordun. Lipsa de dotari tehnico-edilitare necesare
fiind in contradictie cu planurile de dezvoltare ale comunei, modernizarea infrastructurii
si ridicarea gradului de confort al locuitorilor.
Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de
obiectivele urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate.
In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere cantitativ, cele doua scenarii
tehnico-economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei:
CANALIZARE

Scenariu I

Scenariu II

De 250

12.660,00

12.980,00

Camine de canalizare

buc

279

284

Statii de pompare apa uzata menajera

buc

8

7

De 180

7.189,00

2.535,00

De 125

801,00

801,00

Colector de canalizare PVC (m)

Conducte de refulare
PEID (m)
STUDIU DE FEZABILITATE
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De 110

369,00

369,00

De 75

553,00

553,00

De 63

1.279,00

1.137,00

Racorduri

buc

837

837

SEAU

L.E.
ALIMENTARE CU APA

3.300
Scenariu I

Scenariu II

De 110

11.533,00

11.533,00

De 140

1.541,00

1.541,00

De 160

654

654

Camine de vane

buc

18

18

Hidranti

buc

191

191

Bransamente

buc

837

837

Conducte de alimentare cu apa
PEID (m)

In conformitate cu Devizul General al proiectului costurile de executie pe fiecare
scenariu sunt:
-

Scenariu 1:

Valoarea totala a proiectului

18.402,604

mii Ron din care:

Valoarea fara TVA=

15.495,837

mii Ron

Valoare TVA Ron=

2.906,767

mii Ron

Valoarea totala a proiectului

20.521,810

mii Ron din care:

Valoarea fara TVA=

17.277,095

mii Ron

Valoare TVA Ron=

3.244,715

mii Ron

-

Scenariu 2:

5.2 SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT
Scenariul recomandat de proiectant
Scenariul I este soluţia recomandata de proiectant pentru realizarea sistemului de
alimentare cu apa potabila si canalizare menajera in satul Pildesti.
Avantajele scenariului recomandat de proiectant
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Scenariul recomandat de proiectant si prezentat ca Scenariu I are următoarele
avantaje:
-

-

-

-

satisfacerea nevoilor de confort necesare in conformitate cu normele in vigoare;
creşterea confortului edilitar, protecţia apelor subterane si de suprafaţa,
conformarea cu prevederile legislaţiei specifice de mediu si sănătate a populaţiei,
precum si asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor specifice zonei;
retelele propuse se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de sistematizare a
drumurilor. Astfel racordările consumatorilor se vor face in general fara
spragerea stratului de asfalt;
tronsoanelor de canalizare sunt intr-un asemenea mod dispuse incat pot fii
oricand gata sa preia o eventuala extindere a sistemelor de canalizare proiectate
in viitor in satele vecine, componente ale comunei Cordun.
arterele de alimentare cu apa sunt intr-un asemenea mod dispuse incat pot fii
oricand gata sa preia o eventuala extindere a sistemelor de alimentare cu apa.

5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT PRIVIND:
A. OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI;
In vederea desfăşurării lucrărilor pentru retelele de alimentare cu apa si
infrastructura de preluare si transport a apelor uzate menajere, va fi utilizata ampriza
străzilor din satul Pildesti, care constituie domeniul public al comunei Cordun.

B. ASIGURAREA
OBIECTIVULUI;

UTILITĂŢILOR

NECESARE

FUNCŢIONĂRII

Pentru functionarea statiilor de pompare ape uzate menajere, s-a prevazut
alimentarea cu energie electrica din retelele locale, din reteaua stradala a furnizorului de
energie electrica.
Instalatiile de alimentare cu energie electrica cuprind linia (cablul) 0,4 kV, si blocul
de masura si protectie (BMP).
Lista receptoarelor cu precizarea puterii si a tensiunii nominale (acolo unde este
cazul se va indica si regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini
dezechilibrate etc).
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C. SOLUŢIA TEHNICĂ, CUPRINZÂND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCŢIONALARHITECTURAL ŞI ECONOMIC, A PRINCIPALELOR LUCRĂRI PENTRU
INVESTIŢIA DE BAZĂ, CORELATĂ CU NIVELUL CALITATIV, TEHNIC ŞI
DE PERFORMANŢĂ CE REZULTĂ DIN INDICATORII TEHNICOECONOMICI PROPUŞI;
Retele de apa potabila
Reţeaua de alimentare cu apa proiectată se va realiza din conducte PEID-PN10PE100, avand diametre de De110 mm si De160 mm. Tuburile se vor poza pe un pat de
nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm
peste creasta tubului. Retelele de apa potabila propuse vor avea o lungime totala de
13.728 m (13.428 m retele apa conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele
proiectate in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate).
Nr.
Crt.

1

Retele apa potabila
Strada

V. Alecsandri

2

Mioritei

3

Libertatii

4

Randunelelor

5
6

Neptun
Nucilor

TRONSON

De
[mm]

N197 N1211

676

140

N1211 N1210

865

140

442

110

N1210 - vana ingropata

422

110

N1212 - vana ingropata

380

110

N1208 - vana ingropata

380
388

110
110

N244 - vana ingropata

N1210 N743
N1212 N265
N1208 N283
N244 - N299
N128 - N327

7

Prundului

N231 - N350

546

110

8

Privighetorilor

N350 - N384

647

110

9

M. Eminescu

STUDIU DE FEZABILITATE

Observatii retele apa

Lungime
[m]

N1211 N458

524

110

N209 - camin vane; N222 - camin
vane; N231 - camin vane; N241 camin vane; N111 - camin vane;
N128 - camin vane; N231-N111
subtraversare foraj dirijat; N241N128 subtraversare foraj dirijat;

N451 - camin vane; N350 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului
N504 - camin vane; N1211 - vana
ingropata;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului
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10

G. Cosbuc

11

Adam

12

Stadionului

13

Stefan cel Mare

14
15
16

Ghioceilor
Monumentului
Pacii

17

Salcamilor

18

Trandafirilor

N209 - N608
N552 - N222
N491 - N472

275
280
532

110
110
110

N197 - N472

771

110

N472 - N551

420

110

N43 – N64

654

160

N64 - N197
N64 - N1078
N85 - N106
N1071 - N97
N1054 N1051
N231 - N998
N933 N1101

61
363
566
152

140
110
110
110

98

110

784

110

113

110

N608 - camin vane
N458 - camin vane; N472 - camin
vane;
Tronsonul N197-N657 se va monta
pe partea stanga a drumului;
Tronsonul N633-N551 se va monta
pe partea dreapta a drumului;
N197 - camin vane
N64 - camin vane
N1101 - camin vane

N114 N1002

867

110

N880 - camin vane, N924 - camin
vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

19

M. Sadoveanu

20

Sudului

N924 - N904

620

110

N293 - N922 supratraversare Ciurlic

21

Tineretului

N904 - N128

735

110

N829 - camin vane;
Conducta se va monta pe partea
dreapta a drumului

22
23

Zambilelor
Campului

272
514

110
110

24

Iasomiei

N829 - N820
N148 - N820
N998 N1002

81

110

La pozarea conductei în tranşee se vor respecta întocmai prevederile caietului de
sarcini, atenţie deosebită trebuie acordată realizării patului de nisip pe care se pozează
conducta, gradului de comportare a umpluturilor şi a probei de presiune.
La săpăturile tranşeelor cu adâncimi mai mari de 1,5 m şi în terenuri necoezive
se vor realiza obligatoriu sprijinirile malurilor tranşeei. Pe lungimea tronsonului de
reţea s-a prevăzut bandă avertizoare „APA” cu fir din cupru, pentru identificarea
poziţiei.
Numărul hidrantilor si amplasarea lor a tinut cont de NP133 - 2013 „Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
STUDIU DE FEZABILITATE
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a localitatilor” si P118/2 – 2013 “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
Partea a II-a – Instalatii de stingere”. Pe porţiunile de reţea care distribuie Qorar max <5
l/s nu au fost amplasaţi hidranti de incendiu, iar pe porţiunile de reţea Qorar max >5 l/s
au fost amplasaţi hidranti de incendiu la maximum 100 m distanta intre ei.
Traseul conductei si pozitia hidrantilor pot fi diferite fata de situatia proiectata, in
functie de conditiile din teren.
In intravilanul localitatii, conform ordinului ministerului transporturilor nr.
517/1997, amplasarea retelelor de distributie subterane se face in afara amprizei si a zonei
de siguranta a acestora; Conducta s-a amplasat pe trotoar sau pe spatiul verde,
adâncimea minimă de pozare fiind adâncimea de îngheţ (1,0 m).
Pe reteaua de alimentare cu apa s-au prevazut:
-

vane de separaţie montate in camin;
hidranti de incendiu Dn 80 de tip subteran;
vane de golire;
vane de aerisire;

Pentru executarea eventualelor lucrări de reparaţii la conducta de apă, s-au
prevăzut cămine de vane, pentru izolarea retelei pe tronsoane. Căminul este prevăzut să
se realizeze din beton monolit, asigurat cu capac şi ramă, montate cu piesa suport tip IV
carosabil.
Pentru execuţia tuturor lucrărilor: retea de alimentare cu apa, bransamente la
abonaţi, cămine şi hidranti se vor respecta prevederile caietului de sarcini.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 20142020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Pentru lucrările ascunse se vor întocmi toate actele necesare prevăzute de legislaţia
şi normativele în vigoare, iar la fazele determinante şi alte faze specificate în programul
de control anexat proiectului se vor întocmi documentele solicitate.
STUDIU DE FEZABILITATE
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Pentru a se evita accidentele de munca, antrepenorul va respecta tehnologia de
execuţie, va executa sprijinirile necesare şi va realiza săpătura cu grijă pentru a nu
deteriora lucrările subterane existente. Acestea vor fi protejate corespunzator pentru a le
asigura stabilitatea pe perioada de execuţie a conductei de canalizare, a racordurilor
abonaţilor, căminelor, gurilor de scurgere şi racordurile de la gurile de scurgere.
Se vor respecta toate normele specifice lucrărilor de terasamente, de îmbinări cap
la cap şi nu se va permite accesul muncitorilor la punctul de lucru fără a avea efectuat
instructajul de protecţia muncii pe specificul lucrărilor ce urmează să se execute.
Pentru fiecare abonat (gospodarie) se va realiza un branşament din PEID-PE100Pn 10, De 25 mm, pâna la limita de proprietate unde se va proteja cu un dop compresiune
din PEID. Pe strazile asfaltate se va avea in vedere ca bransamentele amplasate pe partea
opusa a strazii fata de conducta de distributie sa se realizeze prin foraj orizontal pentru a
nu deteriora structura rutiera.
Fiecare bransament este prevazut cu camin de masura, pozitionat la limita de
propietate.
Numarul total al branşamentelor este de 837 bucati, antrepenorul urmând sa
identifice numarul exact si pozitia acestora in teren, functie de amplasarea .

Canalizarea apelor uzate menajere
In cadrul acestui studiu de fezabilitate se propune si realizarea reţelei de canalizare
menajera cu o lungime de 12.660 m din conducte PVC De 250 mm (12.360 m retele
canalizare conform tabel strazi si 300 m pentru legaturi cu retele de canazliare proiectate
in cadrul POIM in zona drumurilor asfaltate). Reţeaua de canalizare menajera se va
realiza in comuna Cordun, sat Pildesti
Reţeaua de canalizare menajeră cuprinde conductele de canalizare menajeră ce
urmăresc trama stradală şi colectoarele care conduc apele menajere către staţiile de
pompare.
Reţeaua proiectata va fi din conducte de PVC – De 250, imbinate cu mufa şi
garnitura de cauciuc.
Lungimea colectorului proiectat este de 12.360 m, pe care s-au prevăzut 279
cămine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 3051/91.
Pentru a nu se realiza lucrari pe strazile ce vor fi asfaltate, de catre Primaria
Codrun, in momentul implementarii proiectului “Asistenta tehnica pentru pregătirea
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aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Neamț, in perioada 20142020”, s-au prevazut conducte de legatura, cu o lungime totala de 300 m, care vor fi
montate pe strazile de intersectie cu lucrarile proiectate. Conductele se vor poza pana in
afara partiii carosabile a strazilor reabilitate, astfel incat lucrarile POIM sa nu afecteze
structura drumurilor. Se va tine cont de panta si dimensiune colectoarelor proiectate prin
proiectul POIM, astfel incat sa nu fie afectata functionarea unitara a sistemului de
canalizare. Capatul liber al conductelor se va blinda pana in momentul racordarii
lucrarilor POIM.
Retele canalizare menajera

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6

Strada

V. Alecsandri
Mioritei
Libertatii
Randunelelor
Neptun
Nucilor

7

Prundului

8

Privighetorilor

9

M. Eminescu

10

G. Cosbuc

11

Adam

12

13

358 - 15
19 - 101

DN
[mm]
250
250

100 - 163

671

250

163 - 171
296 - 178
179 - 186
187 - 194
201 - 162
102 - 53

440
420
378
378
376
360

250
250
250
250
250
250

CM2 - 39

169

250

39 - 38

647

250

123 - 122

476

250

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

19 - 460
353 - 368
119 - 143
140 - 144
55 - 111
426 - 112

276
234
224
285
221
714

250
250
250
250
250
250

N1446 - Camin disipare energie

7 - 435

178

250

7 - 438

327

250

TRONSON

Stadionului

Stefan cel Mare

STUDIU DE FEZABILITATE

Observatii retele canalizare
menajera

Lungime
[m]
354
294

CM18 - CM481 subtraversare foraj
dirijat; CM155 - CM325
subtraversare foraj dirijat; CM248
- CM507 subtraversare foraj dirijat

N1448 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

CM7 - CM5 subtraversare foraj
dirijat;
Tronsoanele CM7-CM435 si
CM426-CM 419 se vor monta pe
partea dreapta a drumului;
Tronsoanele CM 418-CM 112 si
CM 111-CM 55 se vor monta pe
partea stanga a drumului;
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14
15
16
17

Ghioceilor
Monumentului
Pacii
Salcamilor

14 - 389
18 - 155
342 - 498
339 - 314
325 - 152
153 - 332
CM1 - 79

362
609
153
87
103
341
397

250
250
250
250
250
250
250

18

Trandafirilor

19

M. Sadoveanu

98 - 81

808

250

20

Sudului

295 - 285

565

250

21

Tineretului

467 - 285

690

250

22
23
24

Zambilelor
Campului
Iasomiei
DC 51 Pildesti Simionesti

4 - 477
248 - 477
80 - 81

260
524
39

250
250
250

25
26

DJ 207B SimionestiCordun

Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului
N1406 - N1405 supratraversare
Ciurlic, N1403 - camin disipare
energie
N20 - Camin disipare energie;
Conducta de canalizare menajera
se va monta pe partea stanga a
drumului

N1383 - N1382 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane
N1268 - N1267 subtraversare foraj
dirijat si camine de vane; N153 Camin disipare energie

Principalele construcţii prevăzute pentru reţeaua de canalizare sunt staţiile de
pompare şi căminele (cămine de vizitare, intersecţie, cămine de spălare etc.)
Pe traseul canalizării sunt prevăzute cămine de vizitare la distanţe de circa 50 – 60
m in aliniament şi la schimbările de direcţie. Caminele de vizitare se vor realiza din
elemente prefabricate de beton si vor fi prevazute cu capace din material compozit.
In general colectoarele propuse pentru colectarea apei menajere urmaresc panta
terenului, iar acolo unde nu este posibil s-a propus o statie de pompare pentru ridicarea
presiunii si aducerea apelor uzate in punctul stabilit pentru epurare.
In punctele incipiente ale reţelei de canalizare cât şi pe traseu, oriunde nu se poate
realiza viteza de autocurăţire de cel puţin 0,7 m/s se amplasează cămine de spălare la
extremitatea amonte a porţiunii respective. Distanţa intre căminele de spălare nu
depăşeşte 60 m.
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Apele uzate menajere din satul Pildesti vor fi evacuate la reteaua de canalizare
menajera a satului Cordun iar ce la aceasta prin pompare la statia de epurare existenta a
orasului Roman.
In prezent reteaua de canalizare a satului Cordun este in curs de implementare.
Primaria Cordun va avea in vedere ca statia de pompare ape uzate finala cu deversare la
SEAU Roman si conducta de refulare sa fie dimensionata pentru a prelua si debitul de
ape uzate menajere ale satului Pildesti.
Staţii de pompare
Staţiile de pompare prevăzute asigură ridicarea presiunii pentru zonele joase. In
urma analizei, au rezultat ca fiind necesare următoarele staţii de pompare ape uzate:
- SPAU 1 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,60 m;
- SPAU 2 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=7,90 m;
- SPAU 3 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,9 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=17,90 m;
- SPAU 4 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 9,0 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=20,30 m;
- SPAU 5 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 0,4 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,30 m;
- SPAU 6 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 1,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=8,70 m;
- SPAU 7 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 18,3 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=37,60 m;
- SPAU 8 (1 + 1 pompe) cu un debit vehiculat de circa 3,1 l/s, si o inaltime de
pompare Hp=13,40 m;
Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectata vor fi preluate
spre staţia de epurare, dupa ce au fost pompate in prealabil in reteaua proiectata prin
intermediul conductei de refulare specifica fiecarei statii de pompare.
Conductele de refulare
Conductele de refulare au fost prevazute din PEID PE 100 PN 10, dupa cum
urmeaza:
STUDIU DE FEZABILITATE
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-

Sat Pildesti
- SPAU 1 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 296 m;
- SPAU 2 (conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 430
m;
- SPAU 3 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 142 m;
- SPAU 4 conducta de refulare cu diametrul De 110 mm si lungimea de 369
m + 801 m conducta de refulare cu diametrul De 125 mm (conducta comuna
cu refularile SPAU 3, SPAU 5, SPAU 6)
- SPAU 5 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 10 m;
- SPAU 6 conducta de refulare cu diametrul De 63 mm si lungimea de 401 m;
- SPAU 7 conducta de refulare cu diametrul De 180 mm si lungimea de 7189
m;
- SPAU 8 conducta de refulare cu diametrul De 75 mm si lungimea de 284 m
+ 269 m (conducta comuna cu refularile SPAU 9 – proiectat prin proiect
POIM)
Conductele de refulare comuna sunt impartita astfel:
-

SPAU 3 + 4 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si
lungimea de 597 m;
SPAU 3 + 4 + 5 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125 mm si
lungimea de 144 m;
SPAU SPAU 3 + 4 + 5 + 6 conducta de refulare comuna cu diametrul De 125
mm si lungimea de 60 m;
SPAU 8 + 9 conducta de refulare comuna cu diametrul De 75 mm si
lungimea de 269 m;

Denumire
SPAU 1
SPAU 2
SPAU 3

Debit
[l/s]

L
[m]

Dn

1.4
1.4
1.9

296
430
142

63
63
63

Cota
teren
statie
205.56
208.08
204.63

Cota
radier
statie
200.75
202.32
199.08

H
H
statie pompare
[m]
[mCA]
4.8
7.6
5.8
7.9
5.5
17.9

SPAU 4

9.0

369

110

204.77

199.8

5.0

SPAU 5

0.4

10

63

204.76

200.86

3.9

SPAU 6
SPAU 7

1.1
18.3

401
7189

63
180

206.25
205.16

200.67
199.59

5.6
5.6
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Observatii

N1426 - camin
20.3 vane;
N1412 - camin
8.3 vane;
N1408 - camin
8.7 vane;
37.6

122 / 152

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

SPAU 8
refulare comuna
SPAU 3+4
refulare comuna
SPAU3+4+5
refulare comuna
SPAU 3+4+5+6
refulare comuna
SPAU 8+9

3.1

284

75

11.0

597

125

11.4

144

125

12.5

60

125

4.2

269

75

205.44

200.25

5.2

PN3 - camin
13.4 vane

Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitaţional de reţeaua existenta, vor
fi preluate intr-o staţie de pompare.
Pentru pomparea apelor uzate menajere s-au prevăzut următoarele uvraje:
e. cămin amonte de intrarea in staţia de pompare, pentru retinerea pietrişului
si a altor materiale aduse pe colector care ar putea afecta buna functionare
a pompelor, si inchiderea accesului in staţia de pompare, cu rolul de a
retine, prin adâncimea cu circa 50 de cm a cotei radierului;
f. construcţia staţiei de pompare este de tip camin din PEHD, PPR, etc iar
adancimea va fi variabila functie de situatia proiectata, in care vor fi
montate 1+1 electropompe submersibile.
Statia de pompare cu separare de solide se compune din:
-

-

camin din PEHD pentru montarea utilajelor si acoperire etansa prevazuta cu
capac etans
Rezervor de colectare si separare solide dotat cu capace de inspectie si flansa
pentru senzor de nivel

-

Senzori de nivel hidrostatici, racordati la panoul electric

-

Sistem de ventilatie

-

Echipamnete de control si protectie statie

-

Sistem de transmisie GPRS/SCADA

-

motopompe submersibile cu montaj uscat (1+1), protecţie împotriva exploziilor

-

pompa de basa pentru evacuarea apelor ajunse in camera uscata;

-

tablou de comandă electric pentru functionarea automată a pompelor.
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Pe conductele de aspiratie si refulare ale fiecărei pompe se vor instala vane de
inchidere. Pe conductele de refulare ale fiecărei pompe se vor instala clapeţi de reţinere
cu bila. Toate instalaţiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice.
e. conducta de refulare este realizata din PEID PE 100 PN10, care va descărca
apele in căminul de disipare a energiei, CDE;
f. căminul de disipare a energiei, realizat si amplasat pe reteaua realizata
gravitational.
Acest cămin va avea radierul coborât cu 50 cm, realizând o perna de apa cu rolul
de disipare a energiei jetului de apa din conducta de refulare.
S-au prevăzut instalaţii antiefracţie la accesul in statia de pompare si la uşa
tabloului de control si automatizare.
Instalaţii aferente staţiilor de pompare: instalaţii electrice la staţiile de pompare
Staţia de pompare este tip camin (unde se amplasează pompele si utilajul pentru
separarea solidelor), va fi echipata cu 1+1 pompe submersibile, montate in camera uscata.
Pompele se livrează cu 10 m de cabluri de forţa si semnal.
Alimentarea cu energie electrica a staţiei de pompare se face dint-un tabloul
electric TD cu posibilitatea racordării la 2 surse (reţeaua Electrica si un grup electrogen
trifazat, amplasat in zona statiei de pompare).
Automatizarea pompelor se face cu PLC (montat in tablou), funcţie de nivelul apei
din camin, dat de aparate de nivel (oprire la nivel minim, pornire la nivel maxim si
alarmare la nivel minim si la maxim de avarie)
Protecţia circuitelor pompelor si a celorlalţi receptori se face cu întrerupătoare
automate si relee de protecţie montate in tablou.
Aparatajul montat in tablou va permite transmiterea la distanta in viitor a
nivelelor si datelor despre starea si parametrii pompelor.
Cablurile electrice şi de comanda vor din cupru cu izolaţie din PVC montate
aparent in interiorul staţiei de pompare.
Execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice se vor face cu respectarea
normativelor in vigoare, cu personal autorizat.
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se face din reţeaua stradala a furnizorului de
energie electrica, S.C. Electrica.
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D. PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE.
Testele de dare în exploatare se efectuează după testele de testare anterioare dării
în exploatare. Testele de dare în exploatare vor fi desfăşurate pe toate componentele
civile, mecanice, electrice si de instrumentatie şi control, cu condiţia existenţei unui debit
real prin statiile de pompare. Testele trebuie să demonstreze că, în condiţii de debit real,
statiile de pompare îndeplinesc Cerinţele Autorităţii Contractante.
Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de dare în exploatare, pe care îl va
transmite cu cel puţin 14 zile înainte de darea în exploatare. Testul de dare în exploatare
detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor în timpul dării în
exploatare, inclusiv programe şi metodologii, pentru a permite Inginerului să se
familiarizeze cu Statia care urmeaza a fi data în exploatare şi testata cat si cu metodele
adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea Statiei.
Testele de dare în exploatare trebuie să demonstreze performanţele hidraulice ale
tuturor echipamentelor şi că:
Statia de pompare poate gestiona debitele maxime fără deversări, cu
excepţia deversărilor la nivelurile desemnate, şi fără oprirea niciunui
dispozitiv de control hidraulic.
- Înălţimea de gardă minimă specificată poate fi menţinută la toate unităţile
şi la toate debitele.
- Valorile indicate de toate debitmetrele trebuie să fie constante, într-un
interval de  5% din valorile anticipate.
-

5.4 PRINCIPALII
INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:

AFERENŢI

A. INDICATORI MAXIMALI,
RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A
OBIECTULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ŞI,
RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCŢII-MONTAJ (C+M), ÎN
CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL;
Valoarea totala a proiectului

18.402,604

mii Ron din care:

Valoarea fara TVA=

15.495,837

mii Ron

Valoare TVA Ron=

2.906,767

mii Ron

Valoarea C + M

15.050,262

mii Ron din care:

Valoarea fara TVA=

12.647,279

mii Ron
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Valoare TVA Ron=

2.402,983

mii Ron

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA
ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN
CONFORMITATE
CU
STANDARDELE,
NORMATIVELE
ŞI
REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE;
CANALIZARE

Scenariu I

Scenariu II

De 250

12.660,00

12.980,00

Camine de canalizare

buc

279

284

Statii de pompare apa uzata menajera

buc

8

7

De 180

7.189,00

2.535,00

De 125

801,00

801,00

De 110

369,00

369,00

De 75

553,00

553,00

De 63

1.279,00

1.137,00

Racorduri

buc

837

837

SEAU

L.E.

Colector de canalizare PVC (m)

Conducte de refulare
PEID (m)

ALIMENTARE CU APA

3.300
Scenariu I

Scenariu II

De 110

11.533,00

11.533,00

De 140

1.541,00

1.541,00

De 160

654

654

Camine de vane

buc

18

18

Hidranti

buc

191

191

Bransamente

buc

837

837

Conducte de alimentare cu apa
PEID (m)

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA
FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII;
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Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la
costuri şi beneficii economice, sociale şi de mediu, care nu au fost avute în vedere în
analiza financiară pentru că nu generează cheltuieli sau venituri băneşti directe pentru
proiect.
Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie
pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri
publice.
Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului
deoarece analiza financiară nu poate releva în mod complet utilitatea şi beneficiile reale
ale proiectului, aportul său la bunăstarea unei regiuni sau comunităţi.
Potrivit legislaţiei în vigoare, analiza economică este obligatorie doar la investiţiile
publice majore care au costuri de investiţii mai mari de 25.000.000 euro.
În concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea totală a acestuia,
nu este necesar a se elabora o astfel de analiză economică, fiind suficienta realizarea unei
analize cost-eficacitate,
Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu
sunt considerate in cadrul analizei financiare, chiar daca sunt un rezultat asteptat al
proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei
valori de piata (si/sau datorita distorsionarii pietelor).
Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt:






Privind din perspectiva dezvoltarii economice:
- Imbunatatirea accesibilitatii generale si atragerea investitorilor datorita
conditiilor mai bune de trai
- Cresterea valorii imobilelor aflate in zona
- Cresterea numarului de locuri de munca
- Cresterea taxelor la bugetul local
Prin prisma dezvoltarii sociale durabile:
- cresterea sperantei de viata a locuitorilor
- imbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor comunei
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
Prin prisma factorilor de mediu:
- Imbunatatirea parametrilor de mediu, prin eliminarea pericolului de
poluare a mediului inconjurator din intravilanul localitatilor, prin captarea
apelor meteorice;
- Restabilirea parametrilor fizici / chimici si biologici, de calitate a apei si
solului;
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Imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitori permenenti si potentiali
vizitatori;
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D. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII,
EXPRIMATĂ ÎN LUNI.
Esalonarea investitie se va realiza pe doi ani calendaristici, respectiv 24 de luni.

5.5 PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR
FUNDAMENTALE
APLICABILE
CONSTRUCŢIEI,
CONFORM
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE
Retelele se va exploata conform NE 035-06 - "Normativ pentru exploatarea şi
reabilitarea conductelor pentru transportul apei”

5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE:
FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAŢII DE LA BUGETUL
DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU
CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,
ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.
Cheltuielile proiectului vor fi suportate in proportie de 100 % din bugetul local.
Tot odata prin grija beneficiarului, proiectul poate fi depus pentru finantare prin
PNDL.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor
lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are
la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un
set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare,
energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare,
cultură, culte, locuire și sport.
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Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să
vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru
unul dintre următoarele domenii specifice:
-

-

-

sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale
primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli
profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
unităţi sanitare;
drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
poduri, podeţe sau punţi pietonale;
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre
culturale multifuncţionale, teatre;
platforme de gunoi;
pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
modernizarea bazelor sportive;
sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;
infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca
instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru
obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.
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(6).

URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME

6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
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6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPŢIA CAZURILOR SPECIALE,
EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE
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6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE Â IMPACTULUI,
MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAŢIA
TEHNICO-ECONOMICĂ
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6.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR
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6.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ŞI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Studiul topografic vizat de catre OCPI este anexat la prezentul Studiu de Fezabilitate.
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6.6 AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCŢIE DE
SPECIFICUL
OBIECTIVULUI
DE
INVESTIŢII
ŞI
CARE
POT
CONDIŢIONA SOLUŢIILE TEHNICE
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IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI

7.1 INFORMAŢII
DESPRE
ENTITATEA
IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI

RESPONSABILĂ

CU

Investitia propusa a se realiza are drept titular Comuna Cordun,cu sediul in satul
si comuna Cordun – judetul Neamt, str. Vasile Alecsandri, nr.101, cod fiscal 2613680.
-

telefon/fax 0233 / 748236, 0233 / 748196
office@primariacordun.ro

7.2 STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND:
-

durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice):
Durata de implementare a proiectului este 24 de luni.

-

durata de execuţie;
Esalonarea investitie se va realiza pe doi ani calendaristici.
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-

graficul de implementare a investiţiei;

“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT”

GRAFIC DE EXECUTIE

Nr.
crt

ACTIVITATI

Luna I

Luna II

1 2 3 4 5 6 7 8

Luna III

Luna IV

Luna V

Luna VI

Luna VII Luna VIII

Luna IX

Luna X

GRAFIC DE EXECUTIE
Luna XI Luna XII Luna XIII Luna XIV Luna XV Luna XVI Luna XVII Luna XVIII Luna XIX Luna XX Luna XXI Luna XXII Luna XXIII Luna XXIV

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Licitaţie pentru

1 proiectul tehnic şi
detalii de execuţie

Realizarea

2 proiectului tehnic şi
detalii de execuţie

3

Docum obtinere
avize, acorduri s i
autoriz executie
lucrari (DTAC)
Organizarea
procedurilor de

4 achizitie; obtinerea
acordurilor si
avizelor

5 Asistenta tehnica

6 Executie contract
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-

eşalonarea investiţiei pe ani;
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT”

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Nr.
crt

ACTIVITATI

Luna I
1 2

Luna II

3 4

5 6

7 8

Luna III

Luna IV

Luna V

Luna VI

Luna VII Luna VIII

Luna IX

Luna X

GRAFIC DE EXECUTIE
Luna XI Luna XII Luna XIII Luna XIV Luna XV Luna XVI Luna XVII Luna XVIII Luna XIX Luna XX Luna XXI Luna XXII Luna XXIII Luna XXIV

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Licitaţie pentru

1 proiectul tehnic şi
detalii de execuţie

###

Realizarea

2 proiectului tehnic şi

260.000

detalii de execuţie

3

Docum obtinere
avize, acorduri si
autoriz executie
lucrari (DTAC)

202.063

Organizarea
procedurilor de

4 achizitie; obtinerea

7000

acordurilor si
avizelor

5 Asistenta tehnica

129.208

6 Executie contract

13325361
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resurse necesare.
Implementarea proiectului apartine – Consiliului Local al Comunei Cordun,

judetul Neamt. Echipa de implementare a proiectului va fi formata din functionari ai
Primariei Cordun, conform cu descrierea de la capitolul 7.4.

7.3 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE: ETAPE,
METODE ŞI RESURSE NECESARE
Reteaua de alimentare cu apa si canalizare se va exploata conform NE 035-06 "Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei”
Perioada cea mai importantă in existenţa sistemului de transport a apei este
exploatarea, deoarece:
este perioada cu cea mai mare durată, mult mai lungă faţă de durata fazei de
proiectare si durata fazei de execuţie;
- este perioada în care se asigură un serviciu de cea mai mare importanţă în viaţa
localităţii;
- este perioada în care sistemul se transformă încet şi continuu din cauza
extinderii localităţii, acreşterii exigenţei asupra condiţiilor de calitate a apei, a
dezvoltării tehnologice;
- este perioada în care lucrările îmbătrânesc, se uzează fizic şi moral şi pentru a
menţine exigenţele de calitate a serviciului asigurat au nevoie permanentă de
imbunătăţiri;
- este perioada în care se constată adevarata performanţă tehnologică a
sistemului.
Prin exploatarea lucrărilor de transport a apei se inţelege ansamblul acţiunilor şi
măsurilor constructive şi administrative prin care se asigură o funcţionare sigură,
indelungată şi la costuri optime a sistemului. Operaţiunile de exploatare la care face
referire normativul sunt:
-

supravegherea şi intreţinerea lucrărilor;
repararea curentă a lucrărilor;
reabilitarea lucrărilor pentru refacerea parţială sau totală a unor porţiuni din
lucrare;
- retehnologizarea lucrărilor prin refacerea totală sau parţială a lucrărilor în
vederea imbunătăţirii;
- substanţiale a parametrilor tehnologici de funcţionare.
Conţinutul operaţiunilor menţionate mai sus cuprinde:
-
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Supravegerea şi intreţinerea conductelor conţine lucrările care se fac în mod continuu
pentru verificarea stării lor, măsurarea parametrilor tehnologici şi determinarea
necesarului de reparaţii;
Repararea curentă a conductelor cuprinde toate lucrările necesare pentru remedierea
defecţiunilor construcţiilor (spargeri/infundari de conducte) şi lucrărilor aferente (vane,
hidranţi, cămine,etc) pentru asigurarea funcţionării continue si optime; acestea se fac ori
de câte ori sunt descoperite sau după un plan anual de reparaţii;
Reabilitarea conductelor de transport şi lucrărilor accesorii, cuprinde ansamblul
operaţiunilor de aducere a capacităţii de transport, sau de păstrare a calităţii apei, la
parametrii de proiectare, atunci când deteriorarea se manifestă pe tronsoane lungi, sau la
părţi importante din lucrare .
Retehnologizarea lucrărilor de transport cuprinde ansamblul lucrărilor de refacere
atunci când durata normată de lucru s-a incheiat, când parametrii de lucru au suferit
reduceri mari sau trebuie modificaţi cu valori importante ca urmare a unor noi condiţii
de lucru, este necesară optimizarea energetică a sistemului, pierderea de apă este
exagerat de mare etc; operaţiunea nu este parte integrantă a exploatării, dar se realizează
in paralel cu exploatarea lucrărilor existente in funcţiune.
Aceste nivele de repartizare sunt greu de separat în practica uzuală din cauză ca
unele se suprapun altele sunt în continuare iar la altele este greu de făcut distincţia
reparaţie-reabilitare/reparaţie capitala-retehnologizare.
Regulamentul tehnic de exploatare se elaboreaza de proprietarul lucrării . Este
documentul prin care se organizează efectiv modul în care proprietarul, în mod direct
sau printr-un operator licenţiat, urmăreşte şi ţine în funcţiune lucrarea de transport astfel
incât parametrii tehnologici de lucru sã fie obtinuţi în siguranţă şi cu costuri optime.
Elemente ale regulamentului tehnic sunt coordonate cu regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de exploatare a lucrărilor sistemului.
Măsuri generale de protecţia, siguranţa şi igiena muncii la exploatarea lucrărilor
Aducţiunea , reţeaua de distribuţie şi reteaua de canalizare sunt sisteme
constructive subterane. Ca atare măsurile specifice de protecţia muncii vor fi legate de
doua aspecte:
-

coborârea în cămine pentru intreţinerea, manevrarea unor echipamente sau
citirea unor parametrii,
lucrările de remediere la conducte, lucrări care sunt de tipul lucrărilor de
construcţii şi la care vor fi aplicate măsurile de protecţia muncii, specifice
acestor lucrari, măsuri conţinute in actele normative in vigoare;
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Personalul care lucrează în acest mediu trebuie să indeplinească următoarele
condiţii:
va fi sănătos din punct de vedere medical, cu controale medicale trimestriale;
va fi capabil să lucreze în spaţiu inchis şi strâmt (se verifica în prealabil);
nu va avea răni deschise sau în curs de vindecare în momentul lucrului;
va avea material de protecţie adecvat (cisme de cauciuc – lungi, cască de
protecţie, salopetă / pufoaică, mănuşi, sisteme de iluminat, sistem de
comunicaţie etc);
- va lucra tot timpul în echipă;
- echipamentul de protecţie va avea circuit inchis; va fi purtat la lucru, în
mijloacele de transport speciale (nu publice), va fi spălat şi dezinfectat în
incinta unităţii de lucru; este total interzis ca personalul să umble cu acest
echipament în mijloacele publice de transport;
- va avea asigurat un instructaj de protecţia muncii, specializat, suplimentar faţă
de instructajul general, ori de cate ori va schimba locul de muncă.
Tipuri de materiale folosite în realizarea conductelor pentru transportul apei.
-

Principalele tipuri de materiale folosite la realizarea conductelor pentru
transportul apei sub presiune sunt: fonta ductilă, polietilena de înaltă densitate( PEID),
policlorura de vinil(PVC), poliester armat cu fibra de sticlă (PAFS şi PAFSIN), betonul
precomprimat , oţelul protejat ( cu mortar în interior şi PE la exterior), oţelul INOX, etc.
La lucrările existente şi cu vechime mare au fost utilizate şi alte tipuri de materiale,
precum: oţel neprotejat sau parţial protejat, fontă cenuşie, azbociment- în special la reţele
de distribuţie a apei potabile, beton precomprimat etc .
Pentru reţeaua de canalizare cele mai utilizate tipuri de materiale au fost:
tuburile din beton simplu;
tuburile din beton armat;
tuburile declasate din beton precomprimat;
tuburi din gresie ceramică;
colectoare din beton/ beton armat turnat pe loc( de regulă în secţiuni vizitabile),
colectoare realizate din zidărie etc.
Astăzi sunt utilizabile tuburi dintr-o gama mai largă: tuburi din policlorură de
vinil, PVC, PVC gofrat,PVC expandat, tuburi din gresie ceramică, tuburi din beton
simplu, tuburi din polietilenă, polipropilenă, tuburi din fibră de sticlă cu inserţie de nisip,
PAFSIN, tuburi din beton precomprimat ,tuburi din beton armat cu fibre etc.
-

Exceptând lucrările din tuburi de azbociment, care vor trebui înlocuite urgent, în
mod sistematic, conform prevederilor HG 124 /03, celelalte lucrări vor trebui inlocuite în
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caz de deteriorare, la depăşire a duratei normate de folosire, din cerinţele de îmbunătăţire
a calităţii apei asigurate la utilizator (Legea 458/02) sau protecţiei mediului şi economisirii
resurselor.
Toate tipurile de materiale folosite sau utilizate pentru remedierea celor existente
vor trebui să respecte următoarele condiţii generale:
să respecte prevederile HG 622 /04 privind stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a materialelor pentru construcţii;
- să aibă avizul organelor sanitare abilitate, dacă materialul ajută la transportul
apei potabile; in nici-un caz nu vor avea componente dăunatoare care prin
dizolvare pot ajunge în apă şi sunt periculoase, conform legii 458; tuburile vor
avea inscripţii sau semne convenţionale uşor de reperat prin care să se arate că
tuburile sunt destinate transportului de apă potabilă;
- să aibă parametrii tehnologici adecvaţi cu cerinţele proiectului (diametru,
presiune, rezistenţa la impingerea pământului şi din trafic etc);
- să aibă diametre compatibile cu aparatele de robinetărie folosite,
- să aibă toate piesele de imbinare pentru a asigura discontinuităţile de pe traseu;
- să aibă tehnologia de lucru cunoscută şi acceptată.
Lucrări de supraveghere şi intreţinere a reţelei de canalizare.
-

Supravegherea colectoarelor canalizării se face de către personal calificat. Periodic
personalul verifică următoarele elemente constructive ale reţelei:
-

existenţa capacelor la cămine; săptămânal ;
capacele sunt în bună stare sau vor trebui inlocuite; capacele amplasate în trafic
fac zgomot la trecerea vehiculelor,
existenţa grătarelor la gurile de scurgere; saptămânal,
existenţa denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului; lunar,
existenţa resturilor de pământ de pe stradă, resturi care pot ajunge în
canalizare,
existenţa gropilor cu apă pe rigolă sau în dreptul gurii de scurgere; gura de
scurgere este înfundată, sau este poziţionată prea sus; după fiecare ploaie,
funcţionarea deversoarelor; în timpul ploilor,
funcţionarea gurii de vărsare; lunar, la canalizarea în sistem unitar; la reţeaua
in sistem divizor, după fiecare ploaie mare,
mirosul neplăcut, caracteristic fermentării nămolului, lângă gurile de scurgere
sau cămine; săptamânal-vara; lunar primavara/toamna,
calitatea apelor uzate primate in reţea de la agenţii economici,
prezenţa vieţuitoarelor în reţeaua de canalizare; semestrial; frecvenţa poate fi
mai mică pentru reţeaua de apa de ploaie în cazul reţelelor în sistem separativ,
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funcţionarea staţiilor de pompare; zilnic; în mod normal staţiile de pompare cu
funcţionare automatizata vor avea sisteme de alarmare pentru caz de
nefuncţionare; intervenţia este imediată.
O supraveghere atentă se face asupra colectoarelor prin verificarea:
-

stării căminelor şi camerelor de intersecţie;
nivelului apei în căminele de intersecţie;
nivelul apei şi starea căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în
general mică, sub viteza de autocurăţire, 0,7 m/s;
- depistarea prezenţei poluanţilor cu efecte mari asupra reţelei: produse
petroliere, produse toxice, agresive etc.
- cantitatea şi calitatea apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite; probele de apă
vor fi luate de personalul laboratorului insărcinat cu această operaţiune; una
dintre secţiunile obligatorii este gura de vărsare în receptorul natural.
Interpretarea observaţiilor obţinute la supraveghere ca neconcordanţe faţă de o
stare bună de funcţionare şi măsurile de remediere:
-

mirosul persistent la gurile de scurgere, mai ales vara, denotă o curgere lentă a
apei în reţea, un început de fermentare a apelor uzate şi lipsa închiderii
hidraulice la gurile de scurgere; se intervine prin măturarea străzii şi prin
spălarea cu apă suficient de multă ca să se realizeze şi garda hidraulică la gurile
de scurgere; se spală colectoarele începând din amonte, cu apă din sursă de
suprafaţă; în timp, periodicitatea de spălare devine normă de exploatare,
- pe durata ploilor importante bălţile mari de apă arată locurile în care gurile de
scurgere au grătarele înfundate sau sunt blocate cu depuneri vechi; dacă şi
după deblocarea grătarelor balta rămâne insemnă că gura de scurgere este
plină cu depuneri vechi, consolidate ( inclusiv pământul spălat de pe stradă)
sau colectoarele au capacitatea de transport mai mică decat cea necesară; vor fi
luate măsuri pentru stabilirea unei soluţii de remediere,
- nivelul apei în cămine peste cota rigolei presupune o colmatare a tronsoanelor
deci necesitatea curăţirii tronsonului aval,
- determinarea unei concentraţii mari de hidrogen sulfurat în gazele emanate
trebuie combătută; este toxic, în canal se produce coroziunea părţii superioare
a canalului (agresiune sulfatică) cu risc de deteriorare, până la prăbuşirea
canalului,
- formarea de bălţi pe stradă; trebuie verificată panta rigolei si cerută
remedierea.
In deplasarea pentru inspecţie se va da atenţie tuturor capacelor de cămine care
produc zgomot la trecerea vehiculelor; sunt sparte, crăpate sau nu reazemă bine pe ramă;
vor fi remediate prin schimbare sau adăugarea unei garnituri rigide; impactul neuniform
-
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poate produce accidente precum spargerea capacului şi agresarea participanţilor la trafic
sau a locuitorilor din vecinătate.
Elementele obţinute din activitatea de supraveghere conduc la stabilirea,
prioritizarea şi organizarea lucrărilor de întreţinere şi a lucrărilor de reparaţii.
Principalele lucrări de întreţinere sunt:
verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi grătarele gurilor de scurgere,
corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii
căii sau în urma tasărilor diferenţiate;
- spălarea colectoarelor;
- desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;
- scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
- umplerea cu apă a gurilor de scurgere,
- curăţirea bazinelor de retenţie,
- inlocuirea grătarelor prevăzute pe reţea,
- asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe,
pentru determinarea calităţii apei şi măsurarea debitelor,
- desfiinţarea/regularizarea lucrărilor ilegale de racordare.
- verificarea modului de realizare/funcţionare a noilor racorduri.
Spălarea colectoarelor poate fi cea mai laborioasă lucrare pentru intreţinerea unei
bune funcţionări a reţelei. De regulă spălarea începe din secţiunea amonte şi se continuă
până la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat.
-

În prealabil se verifică dacă nu este rupt colectorul şi dacă pământul nu intră în
colector. Inspecţia se face cu ajutorul echipamentelor specializate.
Dacă în apropierea canalizării sunt pomi bătrâni este posibil ca rădăcinile acestora
să fi intrat în colector, prin crăpături sau rosturile de îmbinare rău executate sau
deteriorate în timp.
În acest caz se va introduce o freză specială pentru tăierea rădăcinilor, în scopul
deblocării rapide a colectorului. După aceea, în urma poziţionării locului de intrare a
rădăcinilor, se va descoperi colectorul , vor fi tăiate rădăcinile şi din exterior şi vor fi
refăcute imbinarile şi tuburile defecte.
În cazul în care spălarea se face pe un tronson important este raţional ca după
terminarea operaţiunii să se facă o inspecţie cu camera TV montată pe robot specializat.
Rezultatul vizualizării va fi arhivat, va fi comparat cu rezultatele anterioare şi va constitui
un moment de referinţă pentru decizie în viitoarea soluţie de reabilitare. La un asemenea
tronson de regulă şi coroziunea tubului, din cauza hidrogenului sulfurat, este avansată.
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Spălarea se face cu metode clasice sau folosind utilaje de spălat.
Spălarea clasică se face:
- cu apă acumulată din tronsoanele amonte tronsonului de spălat; se blochează
capătul amonte al tronsonului cu un dispozitiv uşor de scos (balon); se acumulează apă
până când căminul este aproape plin; se realizează o deblocare bruscă a colectorului şi se
realizează o “goană” de apă a cărei viteză este mare, mult mai mare decat viteza normală
de curgere pe tronson; viteza apei trebuie sã fie de cel puţin 1,5 m/s; operaţiunea se repetă
până la constatarea că spălarea este bună; se poate verifica faptul că turbiditatea apei în
capetele tronsonului este sensibil apropiată;
- cu apă adusă din exterior şi prin umplerea ultimului cămin din amonte al
tronsonului; folosind aceeaşi tactică de golire bruscă a căminului se poate asigura
spălarea; dacă spălarea nu este eficientă din cauză că depunerea pe pereţi este bine
consolidată/cimentată se recurge la o curăţire mecanică prealabilă sau intermediară; un
corp din cauciuc dur, sau metalic, este plimbat ca o suveică intre căminele de capăt ale
tronsonului; viteza de deplasare va fi reglată pentru a nu distruge şi tuburile; tragerea
obiectului se va face cu trolii manuale, aşezate lângă căminele de capăt; tragerea se face
manual – pentru control, cu atenţie pentru a evita smulgerea bucăţilor din tub atunci cand
obiectul (sfera, ansamblul de cercuri solidarizate convenabil, perii metalice etc) se
blochează la modificarea bruscă a secţiunii;
-spălare manuală cu jet de apă, la colectoarele cu secţiune vizitabilă; la reţeaua in
sistem unitar spălarea se face în perioadele fără ploaie, cand debitul este mic; la
reţeaua în procedeu separativ spălarea reţelei de apa menajere se va face cu oprirea în
amonte a debitului de apa uzată; personalul va fi bine instruit şi protejat contra
imbolnăvirilor; o ventilaţie adecvată va fi asigurată pe tot parcursul lucrărilor; răzuirea
depunerilor solidificate se poate face cu mijloace manuale; totodată se poate face şi o
inspecţie detaliată a tronsonului; pentru aceasta personalul va fi instruit ce sã vadă sau
după spălare va fi chemat un inspector specializat în aceste observaţii. Raportul, văzut
de responsabilul cu canalizarea, va fi ataşat dosarului reţelei de canalizare, din cartea
tehnică.
O metoda mai rapidă, mai eficientă şi mai controlată este spălarea cu echipamente
speciale de spălat, folosind jeturi de apă de mare viteza, 10 – 20 m/s; viteza se asigură
prin presiunea de 80 – 120 bari în furtunul de transport; jetul se realizează cu duze
speciale; introducerea capului cu jeturi multiple se face prin avalul tronsonului astfel că
materialul dislocat este evacuat de apa ce curge liber în aval; spălarea se poate face fără
oprirea apei ce curge normal pe tronson, la debite mici, sau cu oprirea totală a apei uzate;
viteza de lucru poate fi mare, zeci de metri pe zi; spălarea este “curată” în sensul că nimic
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din materialul deblocat nu ajunge în exterior, iar personalul nu intră în contact direct cu
apa murdară din colector.
CONTINUTUL TIP AL UNEI PROCEDURI DE LUCRU LA O REPARAŢIE
1. Procedurile folosite la realizarea conductei/canalului vor fi folosite şi la lucrările
de reparare a acestora. Procedurile de lucru vor fi deci ataşate la Cartea Construcţiei.
Pentru alte cazuri beneficiarul va asigura procedurile de lucru adecvate. Pentru tipurile
noi de materiale şi tehnologiile nou aplicate vor fi folosite proceduri de lucru atestate prin
grija proprietarului.
2. Structura generală şi conţinutul unei proceduri de lucru:
-

numele firmei care execută lucrarea (care elaborează şi procedura ; procedura
este aprobată de beneficiar/investitor),

-

tipul de lucrare la care se referă procedura,

-

legislaţia şi normativele în vigoare cu aplicabilitate directă,

-

echipamentul de lucru necesar,

-

personalul implicat: număr de oameni, calificarea acestora,

-

sursele de apă, energie şi modul de legare ,etc,

-

tehnologia folosită ( în detaliu şi cu scheme clare),

-

modul de verificare a lucrării ( pe etape),

-

lucrul în condiţii reale de mediu şi modificările tehnologice în diferite ipostaze,

-

condiţiile de securitatea muncii pentru muncitorii proprii, inclusiv
echipamentul de lucru,

-

condiţii de semnalizare pentru protectia pietonilor şi traficului de vehicule,

-

măsuri de protecţie a mediului ( reamenajarea zonei rămase dupa terminarea
lucrării, ce se face cu pământul rămas etc),

-

fazele determinante pe parcursul execuţiei,

-

condiţii de control pe parcurs şi în final,

-

modul de realizare a probei de etanşeitate,

-

modul de verificare finală a calităţii lucrării şi condiţiile de acceptare la
recepţie,

-

forma documentului final de recepţie a lucrării.
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3. Dacă furnizorul de apă se ocupă şi de remedierea lucrărilor atunci el va trebui
sã aibă proceduri de lucru pentru fiecare tip de lucrare. Echipa care face remedierea va fi
instruită şi dotată cu tot ce este prevăzut în procedura de lucru. Executarea lucrării de
către terţi implică folosirea procedurii existente sau a altei proceduri acceptate de
proprietar.
4. Dacă remedierea se face pe o lungime mare, atunci trebuie făcut un proiect, cu
avizele necesare. Constructorul este cel care propune o metodologie de lucru,
metodologie ce trebuie aprobată de proprietar.
5. Dupa poziţia si tipul de lucrare proprietarul va solicita avizul de construcţie,
conform legii 50.

7.4 RECOMANDĂRI
PRIVIND
ASIGURAREA
MANAGERIALE ŞI INSTITUŢIONALE

CAPACITĂŢII

Implementarea proiectului apartine – Consiliului Local al Comunei Cordun, judetul
Neamt. Echipa de implementare a proiectului va fi formata din functionari ai Primariei
Cordun, astfel:
Manager de proiect (responsabilul Atributii principale:
legal al proiectului)
- coordoneaza si supravegheaza desfasurarea in
conditii optime a proiectului;
- indruma activitatile pentru atingerea obiectivelor
propuse;
- coordoneaza intalnirile echipei de implementare.
Expert tehnic
Atributii principale:
- organizeaza desfasurarea activitatiilor de
constructii;
- intocmeste raportarile tehnice privind stadiul
lucrarilor de constructii;
- face parte din echipa de evaluare a ofertelor
tehnice in cadrul procedurilor de licitatie;
- asigura obtinerea avizelor si acordurile necesare
implementarii proiectului.
Responsabil financiar
Atributii principale:
- raspunde de implementarea proiectului din
punct de vedere financiar-contabil;
- intocmeste rapoartele financiar- contabile
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periodice catre finantator;
- urmareste incadrarea activitatilor proiectului in
bugetul estimat;
- face parte din echipa de evaluare a ofertelor
financiare in cadrul procedurilor de licitatie.
Atributii principale:
- gestioneaza dosarele de corespondenta in cadrul
proiectului;
- organizeaza si participa la toate intalnirile echipei
de proiect;
- asigura redactarea si transmiterea proceselorverbale incheiate cu ocazia intalnirilor echipei de
proiect;
-asigura relatia cu mass-media.

Primaria comunei Cordun va putea contracta o firma de consultanta in vederea asigurarii
sprijinului in managementul executiei proiectului, precum si dirigentia de santier pentru
supervizarea lucrarilor de constructie .
Consultant (din partea firmei de

Atributii principale:

consultanta in implementarea

- urmareste incadrarea activitatilor proiectului in

proiectului)

graficul de executie a proiectului;
- asigura suport pentru intocmirea rapoartelor
tehnice si financiare si pentru intocmirea cererilor
de plata

Dirigintele de santier (dirigintele

Atributii principale:

de santier este contractat separat

- monitorizeaza lucrarile de constructii din partea

de beneficiar)

beneficiarului;
- reprezinta beneficiarul pe probleme tehnice in
relatia cu furnizorii/ colaboratorii.

(8).

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Colectivitatile din Romania, in special cele din zonele rurale, se confrunta cu
probleme economice si sociale majore, cu o dinamica redusa a dezvoltarii economice
rurale si, in cosecinta, cu o dinamica redusa a dezvoltarii umane. Astfel, pe langa
disparitiile zonale foarte mari, generate de dinamica redusa a dezvoltarii economiei
STUDIU DE FEZABILITATE

149 / 152

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L.
Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0721.172.172; Fax: 0314.285.015
E-mail: office@aquatd.ro
Web: www.aquatd.ro
R.C. J40/2878/10.03.2014; C.U.I. RO 32900868
BANCA ING Office Theodor Pallady
Cont: RO86INGB0000999904191703

rurale, in localitatile rurale se inregistreaza un acces la serviciile sociale sensibil mai redus
decat in mediul urban, mai ales pentru copii si batrani si , in special, in perioadele de timp
nefavorabil.
Oportunitati:
a. investitia propusa pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de
dezvoltare a localitatii Cordun, judetul Neamt si este in consens cu politica
Uniunii Europene de crestere a gradului de civilizatie pentru localitatile din
mediul rural ale statelor membre.
b. elaborarea Studiului de Fezabilitate este oportuna deoarece comuna poate
beneficia de asistenta financiara prin intermediul finantarii nerambursabile
oferita de Guvernul Romaniei sau Uniunea Europeana prin diferite
programe de fianantare.
c. realizarea acestui tip de investitie este oportuna si prin faptul de a fi
complementara cu masuri si actiuni realizate prin programele de finantare
structurale si de coeziune europene finantate prin programele sectoriale de
mediu, programe de dezvoltare regionale etc., si conform art. 63 si 64 din
Regulamentul Consiliului Europei nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat
pentru dezvoltarea rurala.
Proiectele de realizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ape uzate se
incadrează in rândul celor destinate protecţiei mediului.
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CAPITOLUL B PIESE DESENATE
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Codul
Plansei
1
PA-01
PG-01
PS-01
PS-02
PS-03
PS-04
PS-05
PS-06
PS-07
PS-08
PS-09
PS-10
PS-11
PS-12
PS-13
PS-14
PS-15
PS-16
PS-17
PS-18
PS-19
PS-20
PS-21
PS-22
PS-23

26

PL-AA-01

27

PL-AA-02

28

PL-AA-03
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Titlul plansei:
2
PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE GENERAL DE INCADRARE
PLAN DE SITUATIE 1
PLAN DE SITUATIE 2
PLAN DE SITUATIE 3
PLAN DE SITUATIE 4
PLAN DE SITUATIE 5
PLAN DE SITUATIE 6
PLAN DE SITUATIE 7
PLAN DE SITUATIE 8
PLAN DE SITUATIE 9
PLAN DE SITUATIE 10
PLAN DE SITUATIE 11
PLAN DE SITUATIE 12
PLAN DE SITUATIE 13
PLAN DE SITUATIE 14
PLAN DE SITUATIE 15
PLAN DE SITUATIE 16
PLAN DE SITUATIE 17
PLAN DE SITUATIE 18
PLAN DE SITUATIE 19
PLAN DE SITUATIE 20
PLAN DE SITUATIE 21
PLAN DE SITUATIE 22
PLAN DE SITUATIE 23
PROFIL LONGITUDINAL
RETELE DE ALIMENTARE CU APA - 1
PROFIL LONGITUDINAL
RETELE DE ALIMENTARE CU APA - 2
PROFIL LONGITUDINAL
RETELE DE ALIMENTARE CU APA - 3

Scara:
3
1:25000
1:10000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
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29

PL-AA-04

30

PL-CM-01

31

PL-CM-02

32

PL-CM-03

33

PL-CM-04

34

PL-RE-01

35

PL-RE-02

36

PL-RE-03

37

PG-SPAU-01

38

SPAU-01
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PROFIL LONGITUDINAL
RETELE DE ALIMENTARE CU APA - 4
PROFIL LONGITUDINAL
CANALIZARE MENAJERA - 1
PROFIL LONGITUDINAL
CANALIZARE MENAJERA - 2
PROFIL LONGITUDINAL
CANALIZARE MENAJERA - 3
PROFIL LONGITUDINAL
CANALIZARE MENAJERA - 4
PROFIL LONGITUDINAL
CONDUCTE REFULARE - 01
PROFIL LONGITUDINAL
CONDUCTE REFULARE - 02
PROFIL LONGITUDINAL
CONDUCTE REFULARE - 03
PLAN DE INCADRARE
STATII DE POMPARE APE UZATE
DETALII STATII DE POMPARE APE
UZATE

1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:5000
1:50
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