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10.  COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
 
10.1 DEVIZ GENERAL – EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL SOVATA,  JUDETUL MURES 
 
Devizul obiectului nr.1 –Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada  Minei 
 
Canalizare menajera 
 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Minei; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Minei; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Alimentare cu apa 
 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Minei; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada  Minei; 
Evaluare – Liste utilaje pentru reţele de alimentare cu apa; 
 
Devizul obiectului nr.2 – Rreţea de  apa si canalizare menajeră  strada  Mierlei 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Mierlei; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Mierlei; 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Mierlei; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada  Mierlei; 
 
Devizul obiectului nr.3 – Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Iuhodului 
 
Canalizare menajera 
 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Iuhodului; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada Iuhodului; 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Iuhodului; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada  Iuhodului; 
 
Devizul obiectului nr.4 – Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada  Sebesului 
 
Canalizare menajera 
 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Sebesului; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Sebesului; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
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Alimentare cu apa 
 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Sebesului; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada  Sebesului; 
 
Devizul obiectului nr.5 – Reţea de  apa   strada  Nicolae Balcescu 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Nicolae Balcescu; 
 
Devizul obiectului nr.6 – reţea de  apa si canalizare menajeră  strada  Fabricii 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Fabricii; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Fabricii; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada  Fabricii; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada  Fabricii; 
 
Devizul obiectului nr.7 –Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Vapas 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Vapas; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Vapas; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Vapas; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Vapas; 
Evaluare – Liste utilaje pentru reţele de alimentare cu apa; 
 
Devizul obiectului nr.8 –Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Morii 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Morii; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Morii; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Morii; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Morii; 
 
Devizul obiectului nr.9 –Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Dambul Rotund 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada  Dambul Rotund; 
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Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada  Dambul Rotund; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Dambul Rotund; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Dambul Rotund; 
 
Devizul obiectului nr.10 – Reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Primaverii 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada Primaverii; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada Primaverii; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Primaverii; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Primaverii; 
 
Devizul obiectului nr.11 – Rreţea canalizare menajeră  strada Dealul Ferastraului 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa – Reţele canalizare menajeră, strada Dealul Ferastraului; 
Evaluare estimativa – Racorduri canalizare menajeră, strada Dealul Ferastraului; 
 
Devizul obiectului nr.12 – reţea de  apa  strada Restadului 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Restadului; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Restadului; 
 
Devizul obiectului nr.13 – reţea de  apa  strada Campul Sarat 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Campul Sarat; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Campul Sarat ; 
Devizul obiectului nr.14 – reţea de  apa  strada Fagului 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Fagului; 
Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Fagului; 
 
 
Devizul obiectului nr.15 – reţea de  apa si canalizare menajeră  strada Lunga 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada Lunga; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada Lunga; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Alimentare cu apa 
Evaluare estimativa –Reţele alimentare cu apa, strada Lunga; 
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Evaluare estimativa –Bransamente apa, strada Lunga; 
 
Devizul obiectului nr.16 – reţea  de   canalizare menajeră  strada Trandafirilor si 
Ghera 
 
Canalizare menajera 
Evaluare estimativa –Reţele canalizare menajeră, strada Trandafirlor si Ghera; 
Evaluare estimativa –Racorduri canalizare menajeră, strada Trandafirlor si Ghera; 
Evaluare–Liste utilaje pentru reţele canalizare menajeră; 
 
Devizul obiectului nr.17 – statie de pompare apa .cartier Iliesi 
 
Alimentare cu apa 
 
Evaluare – Liste utilaje pentru reţele de alimentare cu apa; 
 
Devizul obiectului– ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 
B) PIESE DESENATE ....................................................................................................... . 
PIESE DESENATE 
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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 
 

1.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
 

1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: 
  
"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  MENAJERA  

IN   

ORASUL SOVATA, JUDETUL MURES”   

1.2  Ordonator principal de credite/ investitor:  
 

ORAS SOVATA, JUDETUL MURES 
 

Str. Principală nr. 155. – Corpul I. 
Str. Trandafirilor Nr. 2 – Corpul II. 
Județul Mureș, România.  
telefon/fax: 0265 570 218, e-mail: secretariat@primariasovata.ro 
Județul Mureș, România. 

 
1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar):  

 
Nu este cazul 
 

1.4 Beneficiarul investiţiei:  
 

ORAS SOVATA, JUDETUL MURES 
 

Str. Principală nr. 155. – Corpul I. 
Str. Trandafirilor Nr. 2 – Corpul II. 
Județul Mureș, România.  
telefon/fax: 0265 570 218, e-mail: secretariat@primariasovata.ro 
Județul Mureș, România. 
              

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:  
 
SC MEDIA MARKETING SRL, JUDEŢUL MUREȘ 

       Adresa: Târgu –Mureș, str. Cuza Voda, nr. 8Telefon/fax: 0265 250 480 

      Web: www.3mc.ro 

 

mailto:secretariat@primariasovata.ro
mailto:secretariat@primariasovata.ro
mailto:chiheru@cjmures,.ro
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 
2.1  Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în  
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului 
de investiţii și scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate și propuse spre 
analiză 

 
În cazul prezentei investiţii nu a fost realizat în prealabil un studiu de prefezabilitate. 
 
2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,  
structuri instituţionale și financiare  
 
În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România este obligată să își 
îmbunătăţească calitatea factorilor de mediu și să îndeplinească cerinţele  
Acquis-ului European. 
 
România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană s-a angajat să îmbunătăţească 
calitatea și accesul la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2020 și stabilirea 
structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 
 
În acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si programe de acţiune la nivel national 
cat si local, în concordanţă cu Documentul de Pozitie al Romaniei:Tratatul de Aderare, 
cap.22. Cele mai importante sunt: 

 Programul National de Devoltare Rurala 2014-2020 Submasura 7.2; 
 Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3-OS 3.2 Dezvoltarea 

structurii integrate de apă și apă uzată; 
 Programul National de Dezvoltare Locala  2014-2020; 

 
Romania si-a luat obligatia în faţa Comisiei Europene să îndeplinească 4 obiective 
principale în punerea în aplicare a Directivei Europene pentru apă uzată din mediul urban: 
91/271/CEE. Scopul acestei directive este protecţia mediului împotriva efectelor adverse 
cauzate de apele uzate din mediul urban și de apele uzate industriale. 
 
Directiva 91/271/CEE a fost complet transpusa în legislaţia românească de HG 188/2002 
pentru a aproba normele în ceea ce privește evacuarea apei uzate în mediul acvatic, 
modificată și completată de OG 352/2005. 
 
2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 
 
Localitatea Sovata, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din România, 
este situată în zona nord-estică a bazinului Transilvaniei, în extremitatea estică a judeţului 
Mureş. Al şaselea oraş după mărime al judeţului, Sovata se află la o distanţă de 60 km de 
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reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu-Mureş, fiind legat de reţeaua de localităţi a ţării prin 
drumul naţional DN 13-Bălăuşeri – Tg. Mureş într-o direcţie şi Odorhei–Miercurea Ciuc în 
cealaltă, respectiv DN 13A şi DJ 153, drum ce realizează legătura Sovata–Eremitu–Reghin. 
 
2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
 
La prognozarea necesarului de apă uzată pentru localitatea Vinatori, s-a luat în considerare 
următoarele ipoteze: 

- Evoluţia principalilor indicatori economici (creșterea economică, inflaţia, curs de 
schimb), se bazează pe prognozele Comisiei Naţionale de Prognoză, Institutul Naţional de 
Statistică; 

- Prognoza populatiei care a fost stabilită conform rezultatelor finale ale 
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor 2011 publicat de Institutul Naţional de Statistică;  
 
Cresterea economică 
Conform prognozei macro-economice făcută de CNP, PIB-ul României va avea o medie de 
creștere de 1-1,2%. Ca urmare, decalajele economice și sociale dintre România și membrii 
UE se vor reduce. Creșterea economică a României pe termen mediu va permite 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei și o reducere a discrepanţelor economice și 
sociale dintre România și statele membre UE. 
 
Tabel1.-Prognoza indicatorilor macro-economici pentru România (sursa– INS,CNP) 
 

Indicator UM 2017 2018 2019 2020 2047 

Rata creștere PIB  
% 

 
4,3 

 
4,5 

 
4,7 

 
4,2 

 
4,0 

Inflaţia, media 
anuală 

 
% 

 
2,7 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 

Rata de schimb Ron/euro 
 

4,46 4,44 4,42 4,42 4,42 

 
Evoluţia populaţiei 
Numărul de utilizatori pentru nevoi gospodărești a fost estimat în funcţie de numărul și 
evoluţia populaţiei din orașul Sovata. 
 
Populaţia actuală a orașului a fost stabilită conform rezultatelor finale ale Recensământului 
Populaţiei și Locuinţelor 2011 publicate de Institutul Naţional de Statistică. 
 
Numărul de utilizatori pentru nevoi gospodărești a fost estimat în funcţie de numărul și 
evoluţia populaţiei din localitatea vizată. 
 
ALIMENTARE CU APA   
 
Pentru calculul total de apa, in urma datelor primite de la primarie s-au luat in calcul 
urmatoarele localitati:  
 
N25 = N x (1+0.01 x p)n  unde  p = procentul mediu de creștere anual (1,1 – 1,2) 
            n = 25 ani 



 

13 
 

Ng = 9.880  loc. x 120 [l/om zi]=1.185.600 [ l ] = 1.185,600  [m3/zi] 
 
 
 
Din breviarul de calcul au rezultat următoarele debite caracteristice de apa potabila: 
 
Debitul zilnic mediu : 
Qzi med = Ng+ Np = 1.185, 600 + 200 = 1.385,600 [mc/zi] 
 
Debitul zilnic maxim :  
Qzi max= Qzi med x kzi = 1.386 x 1,30 = 1.802  [m3/zi] 
Kzi=1,30–coeficient de variaţie a consumului zilnic, conform SR 1343-1/2006, tabel 1 
 
 Debitul orar maxim :  
 Qor max= Qzi max / 24 x kor = 1.802 / 24 x 2,80 =210,2 [mc/h] =58,40 [ l/s] 
Kor=2,80–coeficient de variaţie a consumului orar, conform SR 1343-1/2006, determinat prin 
interpolare deoarece numărul de locuitori este<10 000 conf. table 3. 
 
CANALIZARE MENAJERA 
 
Populaţia actuală a localităţilor a fost stabilită conform rezultatelor finale ale 
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor 2011 publicate de Institutul Naţional de Statistică. 
 
 N2011 = 9.880  locuitori (Na) 
 
Populaţia de perspectivă luată în calcul la stabilirea necesarului de apă si apa uzata a 
localităţilor va fi: 
 
N25 = N x (1+0.01 x p)n  unde  p = procentul mediu de creștere anual (1,1–1,2) 
            n = 25 ani 
 
N25 = 9.880 x (1+ 0.01x1,15 ) 25 = 13.150 locuitori  pentru anul 2042. 
 
Din breviarul de calcul au rezultat următoarele debite caracteristice de ape uzate: 

 debit zilnic mediu:    Qs uz zi med          =   2.173,00    [m3/zi ] 
 debit zilnic maxim:   Qs uz zi max           =   2.608,00    [m3/zi ] 
 debit orar maxim:     Qs uz orar max    = 304,00    [m3 /h]   = 85,00 [l/s] 

 
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 
Realizarea investiţiei fundamentată în prezenta documentaţie conduce la crearea unei 
infrastructuri adecvate ce va deservi populaţia celor două localităţi , prin asigurarea 
accesului la reţelele de utilităţi publice (reţeaua de canalizare menajeră). 
Realizarea investiţiei va asigura prin componentele sale: 

 dezvoltarea spatiului rural; 
 ridicarea standardului de viaţă a populaţiei prin îmbunătăţirea nivelului de trai; 
 susţinerea stopării fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 

decalajelor rural-urbane; 
 atragerea investiţiilor în zonele rurale; 
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 crearea de noi locuri de muncă; 
 diminuarea tendinţelor de declin social și economic; 
 realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a 

populaţiei, cât și asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor 
subterane, al solului și subsolului. 
 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIM DOUĂ  
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO ECONOMICE  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 
 
Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare si extindere a  reţeleor de alimentare cu apa si 
canalizare menajeră  pentru toate strazile  prevăzute în cadrul investiţiei s-a avut în vedere 
alegerea unei soluţii optime care să răspundă nevoilor Beneficiarului, care să fie în 
concordanţă cu legislaţia naţională si europeană în vigoare și care, nu în ultimul rând, să fie 
optimă din punct de vedere tehnico-economic. 
 
Pentru fiecare din componentele de bază ale investiţiei au fost analizate câte două scenarii 
după cum urmează: 
 
SCENARII PROPUSE 
 
Conform temei de proiectare si a anexei primita de la operatorul local de apa canal  STC – 

Sovata, prin prezenta documentatie se propune modernizarea si extinderea retelelor de 

alimentare cu apa si canalizare menajera pe straziile descrise in tema de proiectare.  

In vederea realizarii investitiei „Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare 
menajeră în orasul Sovata, judetul Mures ”,proiectul a fost structurat in 17 
(saptesprezece) obiecte, cate un obiect pentru fiecare strada in parte. Fiecare obiect va fi 
prevazut dupa caz cu una sau doua categorii de lucrari, in functie de lucrarile necesare a fi 
realizate pe strada respectiva. 
Alimentare cu apa si canalizare menajera  
 
Pentru extinderea retelor de canalizare menajera  din  orasul Sovata, judeţul Mureș, se 
supun analizei două variante, cea de-a doua studiind două scenarii, fiecare dintre 
acestea având la bază câte o soluţie tehnică. 
 
Varianta 0 reprezintă varianta in care se pastreaza situatia actuala pe straziile cuprinse in 
investitie, iar Varianta 1 alege un scenariu dintre două potenţial valabile din punct de 
vedere tehnic. 
 
În ambele scenarii care trateaza extinderea reţelei de canalizare, se propune realizarea 
aceluiași parametru, și anume asigurarea colectării apelor uzate menajere de la toate 
gospodăriile pe care se realizează reţeaua de canalizare menajeră.  
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 Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Minei 
 
In prezent, pe strada Minei, nu exista retea de alimentare cu apa si canalizare menajera.   
 
1.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de apa care va deservi consumatorii din zona. 
 
Reteaua se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De=110 mm, iar 
cuplarea acesteia la retelele existente se va realiza din doua parti, si anume : 
➢  o cuplare se va realiza de la reteaua de apa existenta in zona drumului  

national DN 13 A. In acest caz este necesar a se realiza o subtraversare de drum national, 
pana in zona caminului de vane existent in zona fabricii de lactate Hochland. Datorita 
lucrarilor necesare a se realiza in caminul de vane existent, este necesar ca acest camin sa 
fie inlocuit cu unul mai mare care permite realizarea de astfel de lucrari. 
➢  a doua cuplare se va realiza in partea opusa a strazii Minei si anume, la  

intersectia cu strada 1 Mai. La intersectia cu strada 1 Mai, in afara zonei carosabile, pe 
reteaua de alimentare cu apa existenta se va monta un camin de vane complet echipat.  
Pe traseul retelei de alimentare cu apa este necesar a se realiza si o supratraversare de 
curs de apa si anume „valea Juhod”. Supratraversarea se va realiza pe estacada metalica, 
iar conducta va fi termoizolata  la exterior cu vata minerala caserata si protejata cu tabla de 
inox.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 30 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 240 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 (unde D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2– diametrul bransamentului). 
 
1.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  
se executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita existentei pe traseu a 
unui curs de apa (valea Juhod) este necesar ca in amonte de acest curs sa se prevada o 
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statie de pompare pentru ape uzate complet echipata, complet echipata. Aceasta va 
asigura apa uzata care se aduna de pe strada si o va refula in reteaua de canalizare 
menajera, care se va realiza pe strada.Toate apele uzate de pe strada vor ajunge in 
reteaua de canalizare menajera existenta in zona drumului national DN 13A. 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiecta astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 

 Obiect nr. 2-  Retea apa  si canalizare menajera – strada Mierlei 
 
In prezent, pe strada Mierlei, pe o portiune de cca. 150 m, incepand din strada  Noua 
exista conducta din PEHD De= 110 [mm], pe restul strazii nu exista. Reteaua de canalizare 
menajera nu exista pe strada .   
 
2.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, din dreptul imobilului cu nr. 9 - extinderea retelei de apa pana in strada 1 Mai. 
Extinderea de retea se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De = 110 
[mm]. La intersectia cu strada 1Mai, exista un camin de vane, in care se va cupla si reteaua 
nou proiectata. In acest sens, intre strada Noua si strada 1Mai se va realiza o legatura de 
tip inel, ceea ce faciliteaza interventiile la retele din zona.  
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 45 [buc]; 
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Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 360 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament  se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – diametrul bransamentului). 
 
 
 
 
 
2.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita configuratiei strazii,  
o parte din consumatori se va cupla de strada 1Mai, iar restul la colectorul principal existent 
la marginea drumului national DN13A. 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiecta astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 

 Obiect nr. 3- Retea de apa si canalizare menajera – strada Iuhodului 
 
In prezent, pe strada Iuhodului, de la intrarea din strada Praidului (DN13A) si pana la 
ultima casa (pe portiunea dreapta de strada), exista o retea de alimentare cu apa dn PEHD 
PE 100 De=110 [mm], dar nu exista retea de canalizare menajera. Din punctul in care 
strada se bifurca si merge pana in zona din spate (portiunea lunga de strada) nu exista 
retea de alimentare cu apa si canalizare menajera.  
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3.1  Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, pastrarea retelei de alimentare cu apa existenta din PEHD De=110 [mm] si 
realizarea unei retele noi de alimentare cu apa tot din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De=110 
[mm]  din zona de bifurcatie a strazii, pana in zona de case din spate, din zona de camp. 
 
Cuplarea retelei noi de strada, la reteaua existenta pe strada se va realiza in zona de 
intersectie a strazii. In acel punct, pe reteaua existenta se va monta un camin de vane, 
complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 45 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 360 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 –diametrul bransamentului). 
 
3.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele nou proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Reteaua noua proiectata se va 
extinde pana in colecotrul existent pentru canalizare menajera.pe trasul retelei de 
canalizare menajera, este necesar a se realiza o subtraversare de cale ferata. 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiecta astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  
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Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior, în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
 
 
 
 
 
 
 

 Obiect nr. 4-  Retea de apa  si canalizare menajera – strada Sebesului 
 
In prezent, pe strada Sebesului, de la intersectia cu strada 1 Mai si pana la intersectia cu 
strada Nicolae Balcescu, exista canalizare menajera, iar pe partea inferioara a strazii nu 
exista. De asemenea, pe strada exista retea de alimentare cu apa din Ol Dn 100 [mm], care 
necesita a fi schimbata in totalitate.  
 
4.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, schimbarea in intregime a retelei de alimentare cu apa existenta din Ol Dn 100 mm 
cu una din PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua existenta pe strada 1 Mai. In acel punct pe 
reteaua existenta, se va monta un camin de vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 32 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 256 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – diametrul bransamentului). 
 
4.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele nou proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita configuratiei strazii, pe 
strada este necesar a se prevedea o statie de pompare pentru ape uzate. Aceasta se va 
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monta in extremitatea strazii pe un capat. Ape uzate ajunse in acesta, vor fi refulate in 
reteaua de canalizare menajera existenta pe portiunea superioara a strazii, intr-un camin de 
vizitare. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si  sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
 

 Obiect nr. 5-  Retea de apa– strada Nicolae Balcescu 
 
In prezent, pe strada Nicolae Balcescu,  exista retea de alimentare cu apa din Ol dn 200 
[mm] si exista retea de canalizare menajera din PVC Dn 200 [mm], care se pastreaza. 
 
5.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, schimbarea in intregime a retelei de alimentare cu apa existenta din Ol Dn 200 mm 
cu una din PEHD PE 100 Pn 10 De=200 [mm] si montarea a unui numar de 32 [buc] 
bransamente noi. 
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343/2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 32 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 256 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – diametrul bransamentului). 
 

 Obiect nr. 6-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Fabricii 
 
In prezent, pe strada Fabricii, de la intersectia cu strada Primaverii si pana in zona statiei 
de reducere a presiunii exista o retea de alimentare cu apa din Ol Dn 100 mm, pe restul 
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strazii exista linii de alimentare cu apa individuale din PE De = 32 mm. Nu exista retea de 
canalizare menajera. 
6.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea acelei portiuni de conducte din Ol Dn 100 mm  si extinderea acesteia pe 
toata strada cu o conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua existenta pe strada Primaverii in caminul de 
vane existent. In  camin se vor monta  toate vanele si fitingurile necesare.   
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343/2006,cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu:armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete multistrat, avand Dn 550 [mm] si  inaltimea de 1450 [mm] – 20 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 160 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament  se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
6.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi de canalizare menajera care va deservi consumatorii din 
zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Apele uzate colectate de pe 
strada, vor fi deversate in caminul de vizitare pentru canalizare menajera existent pe strada 
Primaverii. 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiecta astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
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Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
 
 
 
 
 

 Obiect nr. 7-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Vapas 
 
In prezent, pe strada Vapas,  nu exista retea de alimentare cu apa si canalizare menajera. 
Locuintele sunt alimentate cu racorduri individuale, toate fiind racordate la reteaua de apa 
existenta pe strada Primaverii. 
 
7.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, montarea unei retele de alimentare cu apa  din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 bari 
De =110 [mm]. Deoarece strada are o diferenta de nivel mare (intre strada Primaverii si 
capatul acesteia) este necesar ca pe traseu sa se monteze o statie de pompare cu 
hidrofor, pentru ridicarea presiunii apei. Grupul de pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut cu incalzire electrica pentru a asigura temperatura minima de + 
5 grade in interior.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 14 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 112 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
7.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi de canalizare menajera care va deservi consumatori din 
zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Apele uzate colectate de pe 
strada, vor fi deversate in caminul de vizitare pentru canalizare menajera existent pe strada 
Primaverii. Datorita configuratiei strazii, pe strada este necesar a se prevedea o statie de 
pompare pentru ape uzate. 
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Reţelele de canalizare menajeră se vor proiecta astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si  sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 

 Obiect nr. 8- Retea de apa si canalizare menajera – strada Morii 
 
In prezent, pe strada Morii, de la intersectia cu strada Ciocarliei si pana in capat de strada 
exista retea de alimentare cu apa din Ol Dn 100 mm si nu exista retea de canalizare 
menajera. 
 
 
8.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea retelei de apa existenta cu  conducte din Ol Dn 100 mm  cu una noua din 
PEHD PE 100 SDR 17 De = 110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi propusa a se inlocui, se va realiza la reteaua existenta de pe strada 
Ciocarliei. In punctul de racord se va realiza si un camin de vane nou, prevazut a se echipa 
cu toate armaturile si fitingurile necesare. 
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 14 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 112 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament  se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 –diametrul bransamentului). 
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8.2 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi de canalizare menajera care va deservi consumatorii din 
zona. 
 
Pe toata lungimea strazii  se va realiza o reţea de canalizare menajera sub presiune, fiind 
propusa a se va executa cu ajutorul conductei din PEHD PE 100 De= 63 [mm]. Pentru 
fiecare gospodarie in parte s-a prevazut cate o statie de pompare individuala. 
 
 
 
 
 
 
 

 Obiect nr. 9-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Dealul Rotund 
 
In prezent, pe strada Dealul Rotund, de la intersectia cu strada Salcamului pana in zona 
caminului de vane existente (in zona caii ferate) exista retea de alimentare cu apa din 
PEHD De =110 [mm]. Din acel camin sunt alimentati individual consumatorii din zona. 
Pe strada nu exista retea de canalizare menajera.  
 
9.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC Sovata, se 
propune inlocuirea din caminul de vane a liniilor de alimentare individuale cu o retea de 
alimentare din PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm] pana la capatul strazii, in partea de sus. 
De asemenea, se propune inlocuirea caminului de vane existent si dotarea acestuia cu 
armaturi si fitinguri necesarare, conform noii  echipari. 
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 20 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 160 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 –diametrul bransamentului). 
 
Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatori din zona. 
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Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Deversarea apelor uzate 
menajere se va realiza la colectorul existent pe strada Salcamului.  
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies.Dn160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din 
fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 

 Obiect nr. 10-  Retea de apa si canalizare menajera  – strada Primaverii 
 
In prezent, pe strada Primaverii, exista doua retele de alimentare cu apa, si anume: 

 pe portiunea cuprinsa intre (Petrom si intersectia cu strada Fabricii) exista o  
retea de alimentare cu apa din OL Dn 100 [mm] ; 

  de la imobilul cu numarul 109 si pana in localitatea Sarateni, este o retea de  
apa din PEHD PE 100 De= 250 [mm].Rolul ei este de aductiune pentru localitatea mai sus 
amintita.    
 
10.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, schimbarea in intregime a retelei de alimentare cu apa existenta din Ol Dn 100 mm 
cu una din PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi la reteaua existenta se va realiza in caminul de vane existent la 
intersectia cu strada Primaverii si Fabricii.  
 
Datorita zonei de lucru si anume marginea DN13A, pe aceasta portiune, conducta de 
alimentare cu apa se va monta prin procedeul forajului dirijat, fara a fi necesar a se executa 
sapaturi pe toata lungimea traseului. Sapaturile se vor realiza doar local si anume doar 
pentru zonele de pozitie. 
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 21 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 152 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – diametrul bransamentului). 
 
10.2 Canalizare menajera - propunere  
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Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, si a avizului de la STC Sovata, 
realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi consumatorii 
din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa strada, fiind propusa a se va executa cu 
ajutorul conductei din PEHD PE 10 Pn 10 De= 63 [mm] – pentru canalizarea sub presiune 
si PEHD PE 100 Pn 16 De = 250 [mm] - pentru restul traseului de canalizare menajera. 
Tehnologia de montaj va fi identica cu cea a retelei de apa si anume foraj orizontal dirijat.  
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiectate astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 

 Obiect nr. 11-  Retea de canalizare menajera – strada Dealul Ferastraului 
 
11.1  Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele nou proiectata de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a 
se va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Apele uzate menajere se vor 
descarca in reteaua de canalizare menajera existenta pe strada Linistii, mai precis in 
caminul de vizitare existent la intrarea pe strada.  
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 

 Obiect nr. 12-  Retea de apa– strada Campul Sarat 
 
In prezent, pe Campul Sarat ,  situatia este urmatoarea: 
➢  intre intersectia cu str. Principala si intersectia cu str. Teilor, pe portiunea  

asfaltata exista conducta de alimentare cu apa Ol Dn 100 mm; 
➢ de la intersectia cu str. Teilor si in Biserica Adventista exista conducta de  

alimentare cu apa din Ol Dn 100 [mm]; 
➢ intre biserica si statia de hidrofor exista conducta de alimentare cu apa din  

PEHD De= 110 [mm]. 
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➢  Intre statia de hidrofor – capatul strazii exista conducta de alimentare cu apa  
din PEHD De= 110 [mm]. 
Canalizarea menajera este existenta si se pastreaza. 
 
12.1  Alimentarea cu apa - propunere  
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea retelei de alimentare cu apa, de la intersectia cu strada Principala pana 
in zona bisericii Adventiste. Deoarece strada a fost asfaltata in anul 2019 , noile retele de 
apa propuse se vor monta pe ambele parti ale strazii in afara zonei asfaltate. In aceste 
conditii, retelele se vor executa prin foraj orizontal dirijat pe ambele parti ale strazii, 
conducta fiind din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 110 [mm].  

Cuplarea retelelor noi se va realiza la reteaua existenta din strada Primaverii. In acel punct, 
pe reteaua existenta se va monta un camin de vane, complet echipat.   
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 130 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 mm– lungime 1040 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 

 Obiect nr. 13-  Retea de apa – strada Coasta Restadului 
 
In prezent, pe strada Coasta Restadului, de la intersectia cu strada Campul Sarat  exista 
retea de alimentare cu apa din PEHD PE 100 De= 63 [mm]. Pe o anumita portiune exista si 
retea de canalizare menajera, realizata cu conducta din PVC Dn 200 [mm] . 
 
Pe aceasta strada, se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea conductei din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =110 mm (de la 
intersectia cu strada Campul Sarat si prevederea unei statii de pompare cu hidrofor 
pentru asigurarea presiunii necesara pentru consumatorii aflati la o cota superioara. 
Grupul de pompare se va monta intr-un container termoizolat si va fi prevazut cu incalzire 
electrica pentru a asigura temperatura minima de + 5 grade in interior.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru) propus a  se realiza din 
polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltimea de 1200 [mm]– 15 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100 Pn 10 
De=32 [mm] – lungime 120 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza 
cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 

 Obiect nr. 14 – Retea de  apa  -  strada Fagului 
 
In prezent, pe Fagului , situatia este urmatoarea: 
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➢  pe portiunea inferioara, de la intersectia cu str. Restad, pe aproximativ 50-75 m  
exista conducta de alimentare cu apa din OL Dn 100 mm; 
➢  din aceasta zona si pana in dreptul imobilului cu nr.19/A exista conducta de  

apa din PE 110 mm; 
➢  de la numarul 19/A si pana in dreptul numarului 44 exista conducta din PEHD  

De=63 [mm] cu str. Teilor, pe portiunea asfaltata exista conducta de alimentare cu apa Ol 
Dn 100 mm; 
 
Canalizarea menajera exista de la intersectia cu str. Restad si pana in dreptul imobilului cu 
numarul 44. Reteaua de canalizarea menajera este realizata cu conducta din PVC Dn 200 
[mm]. 
 
 
 
 
 
 
14.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea retelei de alimentare cu apa din otel Ol Dn 100 [mm] pe portiunea 
respectiva cu una din PEHD De=110 [mm], iar pe portiunea de traseu de la nr. 19/A si pana 
la imobilul cu numarul 44 se va inlocui conducta din PEHD De= 63 [mm] cu una avand De = 
110 [mm]. Pentru consumatorii sus mentionati,se va monta o statie de pompare cu 
hidrofor si convertizor de freceventa. Grupul de pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut  cu incalzire electrica pentru a asigura temperatura minima de + 
5 grade in interior.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră 
 

 Obiect nr. 15- Retea de apa si canalizare menajera  – strada Lunga 
 
In prezent, pe Lunga , situatia este urmatoarea: 
➢  Exista retea de apa din Ol Dn 100 mm si PEHD De = 110 [mm], aceaste se  

pastreaza . 
➢ Exista retea de canalizare menajera pe directia Sovata – Eremitu (partea  

stanga) de la intersectia cu strada Caprioarei si pana la podul peste cursul de apa Sovata. 
Pe partea dreapta nu exista retea de canalizare menajera. 

15.1 Alimentarea cu apa - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, extinderea retelei de alimentare cu apa de la intersectia cu strada Caprioarei pana 
in zona cursului de apa Sovata (pe partea dreapta a drumului in directia Sovata –Eremitu).  
 
Dupa pod, reteaua ca se va extinde de aceasta data este pe partea stanga (directia 
Sovata–Eremitu).Ambele retele se vor executa cu conducte din PEHD PE 100 Pn 16 
De=110 [mm]. 
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Datorita zonei de lucru si anume marginea drumului asfalta, pe tot traseul, conductele de 
alimentare cu apa se vor monta prin procedeul forajului dirijat, fara a fi necesar a se 
executa sapaturi pe toata lungimea traseului. Sapaturile se vor realiza doar local si anume 
doar pentru zonele de pozitie. 
 
15.1 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea retelei de canalizare menajera pe partea stanga, directia (Sovata –
Eremitu) si realizarea de retele de canalizare menajera pe ambele parti ale strazii, dupa 
podul peste paraul Sovata, pe portiunea cat exista retele de alimentare cu apa. 
 
Reţelele de canalizare menajera se vor amplasa pe toata lungimea strazii, lucrarile  fiind 
propuse a se executa cu ajutorul conductei din PEHD PE 10 Pn 10 De= 250 mm. 
Tehnologia de montaj fiind prin foraj orizontal dirijat. Aceasta tehnologie are avantajul ca 
nu sunt necesare desfaceri si refaceri integrale de santuri deschise. Singurele santuri 
deschise fiind cele necesare pentru introducerea forezei si de tragere a conductei pe partea 
opusa.  
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn 160 / 160 mm. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace 
din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 

 Obiect nr.16- Retea de canalizare menajera – strada Trandafirilor si Ghera 
 
In prezent, pe Trandafirilor , exista retea de alimentare cu apa si nu se intervine la 
aceasta, conform temei de proiectare pusa la dispozitie de Primarie. 
 
 
 
16.1 Canalizare menajera - propunere  
 
Pe aceasta strada, conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC Sovata, se 
propune  schimbarea retelei de canalizare menajera. 
 
Reţelele de canalizare menajera se vor amplasa pe toata lungimea strazii, lucrarile  fiind 
propuse a se executa cu ajutorul conductei din PEHD PE 10 Pn10 De= 250 mm. 
Tehnologia de montaj fiind prin foraj orizontal dirijat. Aceasta tehnologie are avantajul ca 
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nu sunt necesare desfaceri si refaceri intergrale de santuri deschise. Singurele santuri 
deschise fiind cele necesare pentru introducerea forezei si de tragere a conductei pe partea 
opusa.  
 
Racorduri de la imobile   

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la reţeaua de canalizare proiectată, 
din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 mm.Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din 
fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 17-  Realizare statie de pompare apa pentru apa potabila –cart.Iliesi  
 
In prezent, in cartierul Iliesi, exista retea de alimentare cu apa,  dar conform datelor primite 
de la beneficiar si STC, pentru mai bine de jumatate din cartier, nu exista presiune 
suficienta pentru toti consumatorii. 
 
In aceste conditii, se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, prevederea unei statii de pompare cu hidrofor pentru asigurarea presiunii 
necesara pentru consumatorii care nu au presiunea necesara. Grupul de pompare se va 
monta intr-un container termoizolat si va fi prevazut cu incalzire electrica pentru a asigura 
temperatura minima de + 5 grade in interior.  
 
Scenariul numarul  II (dificultăţi mari in execuţie şi costuri mult mai mari) 
In vederea realizarii investitiei „Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare 
menajeră în orasul Sovata, judetul Mures ”, oras Sovata, judetul Mures, in faza-„SF”-
studiul de fezabilitate, proiectul a fost structurat  tot pe 17 (saptesprezece) obiecte, care 
sunt propuse a se realiza astfel: 
➢  Retelele de alimentare cu apa sa fie executate in interegime cu sapatura deschisa; 
➢ Retelele de canalizare menajera sa fie executa in intregime cu conducte din PVC Dn 

250 [mm] si sapaturi desschise; 
Pentru aceasta solutie sunt necesare lucrair ample de taiere a strazilor in localitate si 
refacerea acestor, precum si adancimi mari si foarte greu de realizate pentru retelele de 
canalizare menajera. 
 
In urma studierii amănuntit a celor doua scenarii prezentate mai sus si a discutiilor din teren 
efectuate impreuna cu factorii implicati (reprezentantii primariei) varianta recomandata este 
cea descrisa in scenariul numărul I. 
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Avantajele scenariului recomandat sunt:  
 
❖ interventii cat mai mici la anumite strazi din oras; 
❖ timp de executie a lucrarilor mult mai redus; 
❖ valoarea de investitie mult mai redusa in aceasta varianta.   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului  

Scenariu 1 Scenariu 2 

a). Descrierea amplasamentului  

Sovata este un oraș în județul Mureș, 
Transilvania, România, format din 
localitățile componente Căpeți, Ilieși, 
Săcădat și Sovata. Este situat pe cursul 
superior al râului Târnava Mică, la 
confluența cu râul Sovata. 
 
Localitatea Sovata, una dintre cele mai 
renumite staţiuni balneoclimaterice din 
România, este situată în zona nord-estică 
a bazinului Transilvaniei, în extremitatea 
estică a judeţului Mureş. Al şaselea oraş 
după mărime al judeţului, Sovata se află la 
o distanţă de 60 km de reşedinţa de judeţ, 
municipiul Târgu-Mureş, fiind legat de 
reţeaua de localităţi a ţării prin drumul 
naţional DN 13-Bălăuşeri–Tg. Mureş într-o 
direcţie şi Odorhei–Miercurea Ciuc în 
cealaltă, respectiv DN 13A şi DJ 153, 
drum ce realizează legătura Sovata–
Eremitu–Reghin. 
 
Lucrarile care se dores a fi realizate prin 
prezenta investitie sunt cele 17 
(spatesprezece) strazi detailate mai sus si 
statia de pompare pentru cartierul Iliesi. 
 
Ocuparea definitivă a terenului se va 
realiza în cadrul investiţiei doar pentru 
statiile de pompare pentru apa uzate  6 

a). Descrierea amplasamentului  

Sovata este un oraș în județul Mureș, 
Transilvania, România, format din 
localitățile componente Căpeți, Ilieși, 
Săcădat și Sovata. Este situat pe cursul 
superior al râului Târnava Mică, la 
confluența cu râul Sovata. 
 
Localitatea Sovata, una dintre cele mai 
renumite staţiuni balneoclimaterice din 
România, este situată în zona nord-estică a 
bazinului Transilvaniei, în extremitatea 
estică a judeţului Mureş. Al şaselea oraş 
după mărime al judeţului, Sovata se află la 
o distanţă de 60 km de reşedinţa de judeţ, 
municipiul Târgu-Mureş, fiind legat de 
reţeaua de localităţi a ţării prin drumul 
naţional DN 13-Bălăuşeri–Tg. Mureş într-o 
direcţie şi Odorhei–Miercurea Ciuc în 
cealaltă, respectiv DN 13A şi DJ 153, drum 
ce realizează legătura Sovata–Eremitu–
Reghin. 
 
Lucrarile care se dores a fi realizate prin 
prezenta investitie sunt cele 17 
(spatesprezece) strazi detailate mai sus si 
statia de pompare pentru cartierul Iliesi. 
 
Ocuparea definitivă a terenului se va 
realiza în cadrul investiţiei doar pentru 
statiile de pompare pentru apa uzate   
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Scenariu 1 Scenariu 2 

(sase) bucati si 4 (patru)  statiile de 
pompare pentru apa potabila .  
Terenul face parte din domeniu public si 
se afla in intravilanul orasului Sovata. 

10 (zece) bucati si 4 (patru)  statiile de 
pompare pentru apa potabila .  
Terenul face parte din domeniu public si se 
afla in intravilanul orasului Sovata. 
 

b). Relaţii cu zone învecinate, accese 
existente și/sau căi de acces 

Sovata este un oraș în județul Mureș, 
Transilvania, România, format din 
localitățile componente Căpeți, Ilieși, 
Săcădat și Sovata. Este situat pe cursul 
superior al râului Târnava Mică, la 
confluența cu râul Sovata. 
 
Distanţele faţă de principalele oraşe ale 
judeţului sunt:  

 Municipiul Tg.Mureş 47 km; 
 Municipiul Sighişoara - 69 km.  

 
 
 
 
 

b). Relaţii cu zone învecinate, accese 
existente și/sau căi de acces 

Transilvania, România, format din 
localitățile componente Căpeți, Ilieși, 
Săcădat și Sovata. Este situat pe cursul 
superior al râului Târnava Mică, la 
confluența cu râul Sovata. 
 
 
Distanţele faţă de principalele oraşe ale 
judeţului sunt:  

 Municipiul Tg.Mureş 47 km; 
 Municipiul Sighişoara - 69 km 

c). Orientări propuse faţă de punctele 
cardinale si faţă de punctele de interes 
naturale 
Orasul Sovata 
Pozitia geografica : 
Coordonate Stereo 70  

 Latitudine : 46.59448 
 Longitudine: 25.07177 

c). Orientări propuse faţă de punctele 
cardi. și faţă de pct. de interes naturale  
Orasul Sovata 
Pozitia geografica : 
Coordonate Stereo 70  

 Latitudine : 46.59448 
 Longitudine: 25.07177 

d). Surse de poluare existente în zonă 
Localitatea beneficiază de un sistem 
centralizat de canalizare, deversarea 
apelor uzate menajere se realizeaza la 
statia de epurare existenta a orasului. 

d). Surse de poluare existente în zonă 
Localitatea beneficiază de un sistem 
centralizat de canalizare, deversarea 
apelor uzate menajere se realizeaza la 
statia de epurare existenta a orasului. 

e). Date climatice si particularităti de 
relief 

Clima de depresiune intradeluroasă se 
caracterizează prin ierni relativ blânde şi 
veri răcoroase. 
Numărul zilelor ploioase într-un an este de 
100-120, în perioada aprilie-septembrie 
cad circa 70% din totalul precipitaţiilor 

Temperatura aerului  C  

Temperatura medie anuală  7,6 C  

e). Date climatice si particularităti de 
relief 

 Clima de depresiune intradeluroasă se 
caracterizează prin ierni relativ blânde şi 
veri răcoroase. 
Numărul zilelor ploioase într-un an este de 
100-120, în perioada aprilie-septembrie cad 
circa 70% din totalul precipitaţiilor 

Temperatura aerului  C  

Temperatura medie anuală  7,6 C  
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Scenariu 1 Scenariu 2 

Temperatura medie a lunii 
celei mai reci  

3,7 C  

Temperatura medie a celei 
mai calde  

17,5 C  

Temperatura maximă 
absolută  

40,6 C  

Temperatura minimă 
absolută  

-32,8 C  

Precipitații  mm  

Cantităţi medii anuale  800 mm  

Cantităţi medii lunare cele 
mai mari  

120-180 
mm  

Cantităţi medii lunare cele 
mai mici  

30-50 mm  

Cantitatea maximă căzută 
în 24 de ore  

145 mm  

Tipul climatic după repartiţia indicelui de 
umiditate Thornthwait Im = 0÷20, conf. 
STAS 1709/1-90, este II.  
Indicele de îngheţ Imed3 30 
 
în zona studiată, conf STAS 6054-85 este 
între 90-100 cm.  
Prima ninsoare cade aproximativ în ultima 
decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de 
ninsoare se înregistrează între 20 – 30 zile 
pe an.  
Îngheţul este prezent într-un interval 
mediu de 120 – 130 zile pe an. 

Temperatura medie a lunii 
celei mai reci  

3,7 C  

Temperatura medie a celei 
mai calde  

17,5 C  

Temperatura maximă 
absolută  

40,6 C  

Temperatura minimă 
absolută  

-32,8 C  

Precipitații  mm  

Cantităţi medii anuale  800 mm  

Cantităţi medii lunare cele 
mai mari  

120-180 
mm  

Cantităţi medii lunare cele 
mai mici  

30-50 mm  

Cantitatea maximă căzută în 
24 de ore  

145 mm  

Tipul climatic după repartiţia indicelui de 
umiditate Thornthwait Im = 0÷20, conf. 
STAS 1709/1-90, este II.  
Indicele de îngheţ Imed3 30 
 
în zona studiată, conf STAS 6054-85 este 
între 90-100 cm.  
Prima ninsoare cade aproximativ în ultima 
decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de 
ninsoare se înregistrează între 20 – 30 zile 
pe an.  
Îngheţul este prezent într-un interval mediu 
de 120 – 130 zile pe an. 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

f). Existenţa unor reţele edilitare, 
posibile interferenţe cu monumente 
istorice, terenuri care aparţin unor 
instituţii. 

In orasul Sovata,exista retele de 
alimentare cu apa, canalizare menajera si 
statie de purare. 
 
În ceea ce privește interferenţele cu 
monumente istorice, terenuri care aparţin 
unor instituţii – nu este cazul . 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
monta pe ambele margini ale DN 13E60 si 
pe toate strazile din localitate. 
Staţia de epurare se va monta pe un teren 
aflat în administrarea comunei. 

f). Existenţa unor reţele edilitare, 
posibile interferenţe cu monumente 
istorice, terenuri care aparţin unor 
instituţii. 

In orasul Sovata,exista retele de alimentare 
cu apa, canalizare menajera si statie de 
purare. 
 
În ceea ce privește interferenţele cu 
monumente istorice, terenuri care aparţin 
unor instituţii – nu este cazul  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
monta pe ambele margini ale DN 13E60 si 
pe toate strazile din localitate. 
Staţia de epurare se va monta pe un teren 
aflat în administrarea comunei. 

g). Caracteristici geofizice ale terenului 
din amplasament – extras din studiul 
geotehnic elaborat conform 
normativelor in vigoare 

Studiul geotehnic a fost realizat în 
conformitate cu Normativul de conţinut NP 
074/2014, cu scopul de a prezenta 
geomorfologia, natura terenului, 
stratificaţia terenului precum și poziţia 
pânzei de apă freatică de pe 
amplasamentele investiţiei. 

Conform Normativului NP0742014, toate 
lucrările ce se vor executa pe acest sector 
se încadrează în categoria geotehnică 
2, cu risc geotehnic moderat. 
 
SEISMICITATEA ZONEI: Conform 
Normativ P100-1-2013, întreg 
amplasamentul se situează în zona cu o 
acceleraţie seismică a terenului ag = 0,15 
g și perioada de colţ Tc=0,7 sec. 
Conform referatului geotehnic întocmit de 
S.C. PROMS ING ARHITECTURE SRL 
pentru analiza terenului au fost realizate 
mai multe foraje geotehnice, care sunt 
prezentate intr-o ducumentatie separata. 

g). Caracteristici geofizice ale terenului 
din amplasament – extras din studiul 
geotehnic elaborat conform 
normativelor in vigoare 

Studiul geotehnic a fost realizat în 
conformitate cu Normativul de conţinut NP 
074/2014, cu scopul de a prezenta 
geomorfologia, natura terenului, stratificaţia 
terenului precum și poziţia pânzei de apă 
freatică de pe amplasamentele investiţiei. 

Conform Normativului NP0742014, toate 
lucrările ce se vor executa pe acest sector 
se încadrează în categoria geotehnică 2, 
cu risc geotehnic moderat. 
 
SEISMICITATEA ZONEI: Conform 
Normativ P100-1-2013, întreg 
amplasamentul se situează în zona cu o 
acceleraţie seismică a terenului ag = 0,15 g 
și perioada de colţ Tc=0,7 sec. 
 
Conform referatului geotehnic întocmit de 
S.C. PROMS ING ARHITECTURE SRL 
pentru analiza terenului au fost realizate 
mai multe foraje geotehnice, care sunt 
prezentate intr-o ducumentatie separata. 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural și 
tehnologic 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Pentru extinderea si reabilitarea reteleor de 
alimentare cu apa si canalizare menajera se 
propun urmatoarele lucrari: 

Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Minei 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
1.824 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16          
[bari] De= 250 [mm] – 106.5 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare 
menajera = 35 [buc]; 
 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10[bari]  
pentru refulare apa uzata=36 [ml]; 

• Camine de spalare = 1 [buc]; 

• Statie de pompare pentru ape uzate –  
1 [buc] 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 30 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita 
existentei pe traseu a unui curs de apa 
(valea Juhod) este necesar ca in amonte de 
acest curs sa se prevada o statie de 
pompare complet echipata. Aceasta va 
asigura apa uzata care se aduna de pe 
strada si o va refula in reteaua de canalizare 
menajera, care se va realiza pe 
strada.Toate apele uzate de pe strada vor 
ajunge in reteaua de canalizare menajera 
existenta in zona drumului national DN 13A. 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 

Pentru extinderea si reabilitarea reteleor 
de alimentare cu apa si canalizare 
menajera se propun urmatoarele lucrari: 

Obiect nr. 1 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Minei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.824 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  
De= 250 [mm] – 106.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare  
menajera = 35 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] 
 pentru refulare apa uzata=36 [ml]; 
❖ Camine de spalare = 1 [buc]; 
❖ SPAU – 1 [buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  
 menajera = 30 [buc]; 
 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. 
Datorita existentei pe traseu a unui curs 
de apa (valea Juhod) este necesar ca in 
amonte de acest curs sa se prevada o 
statie de pompare complet echipata. 
Aceasta va asigura apa uzata care se 
aduna de pe strada si o va refula in 
reteaua de canalizare menajera, care se 
va realiza pe strada.Toate apele uzate de 
pe strada vor ajunge in reteaua de 
canalizare menajera existenta in zona 
drumului national DN 13A. 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă 
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Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi  
canal de drenaj (baza camin), din beton 
prevăzute pentru  îmbinare cu garnituri din 
cauciuc şi inele de etanşare din cauciuc, 
înglobate pentru conductele din PP Dn 250 
mm. Camerele de lucru vor fi prevăzute cu 
garnituri de cauciuc şi cu 2 piese de trecere 
etanşe pentru conducte din PP Dn 250 mm, 
având diametrul de Dn 1000 mm şi 
înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 

potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul 
din PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, 
pentru canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu 
garnituri de cauciuc, montajul făcându-se 
conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse 
din:  

 camere de lucru cu radier inclus 
şi  

canal de drenaj (baza camin), din beton 
prevăzute pentru  îmbinare cu garnituri 
din cauciuc şi inele de etanşare din 
cauciuc, înglobate pentru conductele din 
PP Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi 
prevăzute cu garnituri de cauciuc şi cu 2 
piese de trecere etanşe pentru conducte 
din PP Dn 250 mm, având diametrul de 
Dn 1000 mm şi înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 
mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  
grosimi de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic 
greu, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
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precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
 
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10   
[bari]   De= 110 [mm]–1.837 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16 [bari]  
De=110[mm]–117 [ml]  executata prin foraj 
orizontal; 

• Camine de vane pentru apa=6[buc]; 

• Camine de bransament = 30 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 De = 
32 mm - 240 [m]. 

Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, din dreptul imobilului cu nr. 
9 - extinderea retelei de apa pana in strada 
1 Mai. Extinderea de retea se va realiza cu 
conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 
De = 110 [mm]. La intersectia cu strada 
1Mai, exista un camin de vane, in care se 
va cupla si reteaua nou proiectata. In acest 
sens, intre strada Noua si strada 1Mai se va 
realiza o legatura de tip inel, ceea ce 
faciliteaza interventiile la retele din zona.  
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  

proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
 

Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
sunt prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se 
va monta grilă de avertizare din 
polietilenă, de culoare maro.  
 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari] De= 110 [mm]–1.837 
[ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
16 [bari]  De=110[mm]–117 [ml] , 
executata prin  foraj orizontal; 

❖ Camine de vane 
pentruapa=6[buc]; 

❖ Camine de bransament = 30 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 mm - 240 [m]. 

 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, din dreptul imobilului 
cu nr. 9 - extinderea retelei de apa pana 
in strada 1 Mai. Extinderea de retea se va 
realiza cu conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10 De = 110 [mm]. La 
intersectia cu strada 1Mai, exista un 
camin de vane, in care se va cupla si 
reteaua nou proiectata. In acest sens, 
intre strada Noua si strada 1Mai se va 
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Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] 
– 45 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Mierlei 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Cond.PVC Sn 8 Dn 250 [mm]  914.5 
[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare 
menajera = 21 [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare 
menajera = 45 [buc]; 

Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  

realiza o legatura de tip inel, ceea ce 
faciliteaza interventiile la retele din zona.  
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] 
– 45 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – 
diametrul bransamentului). 
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Cond.PVCSn8Dn250[mm]=9

14.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 21 [buc]; 
 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă 

potabilă). 
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Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi  
canal de drenaj (baza camin), din beton 
prevăzute pentru  îmbinare cu garnituri din 
cauciuc şi inele de etanşare din cauciuc, 
înglobate pentru conductele din PP Dn 250 
mm. Camerele de lucru vor fi prevăzute cu 
garnituri de cauciuc şi cu 2 piese de trecere 
etanşe pentru conducte din PP Dn 250 mm, 
având diametrul de Dn 1000 mm şi 
înălţimea de 500 mm; 
 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 
 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 

Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul 
din PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, 
pentru canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu 
garnituri de cauciuc, montajul făcându-se 
conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse 
din:  

 camere de lucru cu radier inclus  
şi canal de drenaj (baza camin), din 
beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare 
din cauciuc, înglobate pentru conductele 
din PP Dn 250 mm. Camerele de lucru 
vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc şi 
cu 2 piese de trecere etanşe pentru 
conducte din PP Dn 250 mm, având 
diametrul de Dn 1000 mm şi înălţimea de 
500 mm; 
 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 
mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  
grosimi de 50 si 100 mm; 
 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic 
greu, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
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echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]–839 [ml]; 

• Camine de bransament = 45 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 360 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, din dreptul imobilului cu nr. 
9 - extinderea retelei de apa pana in strada 
1 Mai. Extinderea de retea se va realiza cu 
conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 
De = 110 [mm]. La intersectia cu strada 
1Mai, exista un camin de vane, in care se 
va cupla si reteaua nou proiectata. In acest 
sens, intre strada Noua si strada 1Mai se va 
realiza o legatura de tip inel, ceea ce 
faciliteaza interventiile la retele din zona.  
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] 
– 45 [buc]; 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 

proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
 

Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
sunt prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se 
va monta grilă de avertizare din 
polietilenă, de culoare maro.  
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 110 [mm]–610 [ml]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] 
De = 32 mm - 360 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, din dreptul imobilului 
cu nr. 9 - extinderea retelei de apa pana 
in strada 1 Mai. Extinderea de retea se va 
realiza cu conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10 De = 110 [mm]. La 
intersectia cu strada 1Mai, exista un 
camin de vane, in care se va cupla si 
reteaua nou proiectata. In acest sens, 
intre strada Noua si strada 1Mai se va 
realiza o legatura de tip inel, ceea ce 
faciliteaza interventiile la retele din zona.  
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza 
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(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr.3 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Iuhodului 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

 Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
1.039 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare 
menajera = 26 [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare 
menajera = 45 [buc]; 

Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare din 
cauciuc, înglobate pentru conductele din PP 
Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi 
prevăzute cu garnituri de cauciuc şi cu 2 
piese de trecere etanşe pentru conducte din 
PP Dn 250 mm, având diametrul de Dn 

pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] 
– 45 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – 
diametrul bransamentului). 
 
 
 
 
Obiect nr.3 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Iuhodului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.039 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 26 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă 

potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul 
din PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, 
pentru canalizare menajeră  
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1000 mm şi înălţimea de 500 mm; 
 coşuri de acces din beton cu  

garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]  
De= 110 [mm]– 345 [ml]; 

• Camine de vane -3 [buc]; 

Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu 
garnituri de cauciuc, montajul făcându-se 
conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse 
din:  

 camere de lucru cu radier inclus 
şi canal de drenaj (baza camin), 
din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare 
din cauciuc, înglobate pentru conductele 
din PP Dn 250 mm. Camerele de lucru 
vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc şi 
cu 2 piese de trecere etanşe pentru 
conducte din PP Dn 250 mm, având 
diametrul de Dn 1000 mm şi înălţimea de 
500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 
 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 
mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  
grosimi de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic 
greu, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
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• Camine de bransament = 45 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 360 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, pastrarea retelei de 
alimentare cu apa existenta din PEHD 
De=110 [mm] si realizarea unei retele noi de 
alimentare cu apa tot din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10 De=110 [mm]  din zona de 
bifurcatie a strazii, pana in zona de case din 
spate, din zona de camp. 
 
Cuplarea retelei noi de strada, la reteaua 
existenta pe strada se va realiza in zona de 
intersectie a strazii. In acel punct, pe 
reteaua existenta se va monta un camin de 
vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 45 
[buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1–diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 –diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str.  Sebesului 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

interiorul limitei de proprietate. 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 345 [ml]; 
❖ Camine de vane -3 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, pastrarea retelei de 
alimentare cu apa existenta din PEHD 
De=110 [mm] si realizarea unei retele noi 
de alimentare cu apa tot din PEHD PE 
100 SDR 17 Pn 10 De=110 [mm]  din 
zona de bifurcatie a strazii, pana in zona 
de case din spate, din zona de camp. 
 
Cuplarea retelei noi de strada, la reteaua 
existenta pe strada se va realiza in zona 
de intersectie a strazii. In acel punct, pe 
reteaua existenta se va monta un camin 
de vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 
45 [buc]; 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 360 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1–diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 –
diametrul bransamentului). 
 mm - 360 [m] 
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• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
157,50 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100  Pn 10  

• De= 110 [mm] – 190 [m] 

• Camine de vizitare pentru  canalizare 
menajera = 6 [buc]; 

• Camine de spalare  - 1 [buc]; 

• Statie pompare ape uzata – 1 [buc] 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 32 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare din 
cauciuc, înglobate pentru conductele din PP 
Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi 
prevăzute cu garnituri de cauciuc şi cu 2 
piese de trecere etanşe pentru conducte din 
PP Dn 250 mm, având diametrul de Dn 
1000 mm şi înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 

Obiect nr. 4 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str.  Sebesului 

 Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 157,50 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

10 De= 110 [mm] – 190 [m] 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de spalare  - 1 [buc]; 
❖ Statie pompare ape uzata – 1 

[buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 32 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă 

potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul 
din PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, 
pentru canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu 
garnituri de cauciuc, montajul făcându-se 
conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse 
din:  

 camere de lucru cu radier inclus 
şi canal de drenaj (baza camin), 
din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare 
din cauciuc, înglobate pentru conductele 
din PP Dn 250 mm. Camerele de lucru 
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înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]– 192[ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]  
De= 200 [mm]– 70 [ml]; 

• Camine de vana – 3 [buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran Dn 80  
[mm] – 2 [buc]; 

vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc şi 
cu 2 piese de trecere etanşe pentru 
conducte din PP Dn 250 mm, având 
diametrul de Dn 1000 mm şi înălţimea de 
500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 
mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  
grosimi de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic 
greu, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
variabile. 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
sunt prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se 
va monta grilă de avertizare din 
polietilenă, de culoare maro.  
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• Camine de bransament = 32 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, schimbarea in intregime a 
retelei de alimentare cu apa existenta din Ol 
Dn 100 mm cu una din PEHD PE 100 Pn 10 
De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua 
existenta pe strada 1 Mai. In acel punct pe 
reteaua existenta, se va monta un camin de 
vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propuse a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 
32 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 256 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. Balcescu 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De= 90 [mm]–  141 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 200 [mm]– 200 [ml]; 

 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 110 [mm]– 192[ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  
De= 200 [mm]– 70 [ml]; 
❖ Camine de vana – 3 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80  
[mm] – 2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] 
De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, schimbarea in 
intregime a retelei de alimentare cu apa 
existenta din Ol Dn 100 mm cu una din 
PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la 
reteaua existenta pe strada 1 Mai. In acel 
punct pe reteaua existenta, se va monta 
un camin de vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propuse a  se 
realiza din polietilena cu perete triplustrat, 
avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 
[mm] – 32 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 256 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
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• Camine de vane –2 [buc] 

• Camine de bransament = 32 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, schimbarea in intregime a 
retelei de alimentare cu apa existenta din Ol 
Dn 100 mm cu una din PEHD PE 100 Pn 10 
De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua 
existenta pe strada 1 Mai. In acel punct pe 
reteaua existenta, se va monta un camin de 
vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru) propuse a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 
32 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 256 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1–diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 6– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Fabricii 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
482 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  

D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2 – 
diametrul bransamentului). 
 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. 
Balcescu 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 90 [mm]–  141 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 200 [mm]– 200 [ml]; 
❖ Camine de vane –2 [buc] 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, schimbarea in 
intregime a retelei de alimentare cu apa 
existenta din Ol Dn 100 mm cu una din 
PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la 
reteaua existenta pe strada 1 Mai. In acel 
punct pe reteaua existenta, se va monta 
un camin de vane, complet echipat.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru) propuse a  se 
realiza din polietilena cu perete triplustrat, 
avand Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 
[mm] – 32 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 256 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1–diametrul conductei de 
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menajera = 16 [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare 
menajera = 20 [buc]; 

 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare din 
cauciuc, înglobate pentru conductele din PP 
Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi 
prevăzute cu garnituri de cauciuc şi cu 2 
piese de trecere etanşe pentru conducte din 
PP Dn 250 mm, având diametrul de Dn 
1000 mm şi înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  

distributie pe care se va monta si D2 – 
diametrul bransamentului). 
 
Obiect nr. 6– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Fabricii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 482 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare  
menajera = 16 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  
menajera = 20 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă 

potabilă). 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul 
din PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, 
pentru canalizare menajeră  
 
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu 
garnituri de cauciuc, montajul făcându-se 
conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse 
din:  

 camere de lucru cu radier inclus 
şi canal de drenaj (baza camin), 
din  

beton prevăzute pentru  îmbinare cu 
garnituri din cauciuc şi inele de etanşare 
din cauciuc, înglobate pentru conductele 
din PP Dn 250 mm. Camerele de lucru 
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din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]  
De= 110 [mm]– 586 [ml]; 

• Camine de bransament =  5  [buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran Dn 80  
[mm] – 3 [buc] 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea acelei portiuni de 
conducte din Ol Dn 100 mm  si extinderea 
acesteia pe toata strada cu o conducta din 
PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =110 
[mm].  
 

vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc şi 
cu 2 piese de trecere etanşe pentru 
conducte din PP Dn 250 mm, având 
diametrul de Dn 1000 mm şi înălţimea de 
500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 
mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  
grosimi de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic 
greu, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
sunt prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se 
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Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua 
existenta pe strada Primaverii in caminul de 
vane existent. In  camin se vor monta  toate 
vanele si fitingurile necesare.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine 
de intersectie, cămine de linie, cămine de 
golire, cămine de aerisire in conformitate cu 
STAS 1343/2006,cămine care vor fi 
prevăzute in functie de necesitati 
cu:armaturi de inchidere, ventile de aerisire-
dezaerisire, armaturi de golire a 
conductelor.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete multistrat, avand 
Dn 550 [mm] si  inaltimea de 1450 [mm] – 
20 [buc]; 
 
 
Conducta bransament  la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 160 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2–diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Vapas 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
269,5 [ml]; 

• Conducta din PEHD PE 100 Pn 10 

• De = 110 [mm] – 86 [ml] (refulare 
SPAU); 

va monta grilă de avertizare din 
polietilenă, de culoare maro.  
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 110 [mm]– 586 [ml]; 
❖ Camine de bransament =  5  

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80  
[mm] – 3 [buc] 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, inlocuirea acelei 
portiuni de conducte din Ol Dn 100 mm  si 
extinderea acesteia pe toata strada cu o 
conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 
10 De =110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la 
reteaua existenta pe strada Primaverii in 
caminul de vane existent. In  camin se vor 
monta  toate vanele si fitingurile 
necesare.   
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine 
de intersectie, cămine de linie, cămine de 
golire, cămine de aerisire in conformitate 
cu STAS 1343/2006,cămine care vor fi 
prevăzute in functie de necesitati 
cu:armaturi de inchidere, ventile de 
aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a 
conductelor.  
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete multistrat, avand 
Dn 550 [mm] si  inaltimea de 1450 [mm] – 
20 [buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare 
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• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera = 10 [buc]; 

• Statie pompare ape uzate – 1[buc] 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 15 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita 
existentei pe traseu a unui curs de apa 
(valea Juhod) este necesar ca in amonte de 
acest curs sa se prevada o statie de 
pompare complet echipata. Aceasta va 
asigura apa uzata care se aduna de pe 
strada si o va refula in reteaua de canalizare 
menajera, care se va realiza pe strada 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 
 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si  sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 

gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 160 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–
diametrul bransamentului). 
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Vapas 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 269,5 [ml]; 
❖ Conducta din PEHD PE 100 

Pn 10De = 110 [mm] – 86 [ml] 
(refulare SPAU); 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 10 [buc]; 

❖ Statie pompare ape uzate – 
1[buc] 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 15 [buc]; 

 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. 
Datorita existentei pe traseu a unui curs 
de apa (valea Juhod) este necesar ca in 
amonte de acest curs sa se prevada o 
statie de pompare complet echipata. 
Aceasta va asigura apa uzata care se 
aduna de pe strada si o va refula in 
reteaua de canalizare menajera, care se 
va realiza pe strada 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă  (Quzat = Qapă 

potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
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 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10   
[bari]   De= 110 [mm]– 341 [ml]; 

• Camine de vane pentru apa=2[buc]; 

• Statie de pompare pentru  
apa potabila – 1 [buc]; 

• Camine de bransament = 14 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 112 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, montarea unei retele de 
alimentare cu apa  din PEHD PE 100 SDR 
17 Pn 10 bari De =110 [mm]. Deoarece 
strada are o diferenta de nivel mare (intre 
strada Primaverii si capatul acesteia) este 
necesar ca pe traseu sa se monteze o 
statie de pompare cu hidrofor, pentru 
ridicarea presiunii apei. Grupul de pompare 
se va monta intr-un container termoizolat si 
va fi prevazut cu incalzire electrica pentru a 
asigura temperatura minima de + 5 grade in 
interior.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 14 
[buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 112 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1-diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2–diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr.8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 
 

 Retele de canalizare menajera 

• Conducta EHD PE 100 Pn 10  
De = 63 [mm] – 134  [ml]; 

câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si  
sunt prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10   
[bari]   De= 110 [mm]– 341 [ml]; 

• Camine de vane pentru apa=2[buc]; 

• Statie de pompare pentru  
apa potabila – 1 [buc]; 

• Camine de bransament = 14 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 112 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului 
de la STC Sovata, montarea unei retele 
de alimentare cu apa  din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10 bari De =110 [mm]. 
Deoarece strada are o diferenta de nivel 
mare (intre strada Primaverii si capatul 
acesteia) este necesar ca pe traseu sa se 
monteze o statie de pompare cu 
hidrofor, pentru ridicarea presiunii apei. 
Grupul de pompare se va monta intr-un 
container termoizolat si va fi prevazut cu 
incalzire electrica pentru a asigura 
temperatura minima de + 5 grade in 
interior.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 
14 [buc]; 
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• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera = 1 [buc]; 

• Statii de pompare individuale  pentru  
fiecare gospodarie in parter – 11 [buc]; 

• Conducta EHD PE 100 Pn 10  
De=40 [mm] – 55  [ml]; 
Principiul sistemului de canalizare sub 
presiune 
Canalizarea apelor reziduale menajere sau 
comunale se efectueaza cu ajutorul unor 
statii de pompare compacte. In acest 
context, transportul apei reziduale – uneori 
de-a lungul unor conducte sub presiune de 
mai multi kilometri lungime este asigurat de 
catre un camin executat din polietilena de 
inalta densitate, dotat cu o pompa fiabila 
pentru apa reziduala. Apa uzata este 
deversata intr-un canal public cu nivel liber 
sau intr-o alta conducta sub presiune. Din 
zona de canalizare si pana la destinatie, 
conductele sub presiune pot fiinstalate sub 
forma de retea ramificata sau de retea 
inelara. Pompele moderne cu tocator,  pot fi 
utilizate pentru conducte sub presiune cu 
diametrul nominal DN32 mm, ceea ce 
diminueaza efortul de instalare si 
economiseste costuri. La nevoie, evacurea 
apei reziduale este sustinut a prin statii de 
spalare cu aer comprimat. Acestea 
diminueaza timpul de mentinere a apei 
reziduale si in acest fel preintampina 
dezvoltarea de mirosuri neplacute si 
corodarea betonului, mai ales in zona gurii 
de deversare a conductei sub presiune. Un 
alt avantaj al unei asemenea masuri 
suplimentare consta in evitarea depunerilor. 
Componenete sistemului de canalizare 
sub presiune sunt: 

 Caminul complet echipat cu (pompa 
cu tocator)  

 
Calitate verificata: indiferent daca este 
vorba de variante practicabile pentru 
pietoni,sau carosabile pentru automobile ori 
camioane, toate caminele trebuie sa fie 
omologate. 
Caminele din material plastic sunt fabricate 
din polietilena reciclabila, rezistenta la 
coroziune. Combinatia dintre suprafata 

Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 112 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a 
cate un colier electrosudabil avand 
D1xD2 unde (D1-diametrul conductei de 
distributie pe care se va monta si D2–
diametrul bransamentului). 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]– 341 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2[buc]; 
❖ Statie de pompare pentru  

apa potabila – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 112 [m]. 
 
 
 
 
Obiect nr.8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8  De=200 

[mm]  
– 134  [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 4 [buc]; 
Statie de pompare pt. ape uzate – 1 
[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De=110 [mm] – 150  [ml]; 
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite 
de la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale 
cu debitul de apă potabilă  (Quzat = Qapă 

potabilă). 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
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neteda si fundul optimizat al caminului 
reduce depunerile din interiorul acestuia. 
Caminele din material plastic sunt asigurate 
impotri va presiunii, fiind etanse la apa 
freatica.  
Ele sunt amplasate in sol fara lucrari de 
betonare. Datorita dimniunilor constructive 
compacte si a greutatii reduse, instalarea se  
poate realiza rapid si cu dizlocare minima 
de pamant. Caminele sunt livrate ca 
produsFANALIe finite, impreuna cu toate 
armaturile necesare.  
Instalarea si intretinerea sunt fac ilitate prin 
intermediul unui sistem deja montat de 
cuplare la suprafata, la care pompa se 
racordeaza simplu. O supapa de retinere, 
un dispozitiv de blocare si posibilitatea de 
racordare a sistemului de spalare 
completeaza dotarea. Caminul dispune de 
asemenea de o deviatie de presiune 
incepand cu DN 40 mm.  
 
Pompa cu tocator 
Sunt submersibile cu tocator reglabil 
amplasat la exterior, destinat maruntirii 
adaosurilor uzuale din apa reziduala 
menajera, prezinta cel mai inalt grad de 
siguranta. Sistemul de tocare permite 
utilizarea de conducte sub presiune 
dimensionate redus, incepand cu diametrul 
DN 40 mm. Datorita celor peste 60.000 de 
tocari pe minut sunt dezafectate inclusiv 
impuritatile cu continut fibros.  
Tevile de spalare, care in anumite cazuri 
speciale pot fi instalate la pompa, asigura 
un excelent efect de curatare, generarea de 
impuritati in interiorul caminului devenind 
astfel improbabila. 
 
Sistemul de comanda  
Se pot realiza diverse concepte 
de comanda: de la comanda cu 
electroplatine, la comanda cu 
microprocesoare si de aici pana la telecom 
unicatie si actionare de la distanta intr-un 
punct central de comanda.  
Operarea functie de nivel a pompelor este 
reglata prin intermediul a doua contactoare 
de nivel ce lucreaza independent unul fata 

câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si  
sunt prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 142 [ml]; 
❖ Camine de vane = 2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]. 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se vor aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine 
de intersectie, cămine de linie, cămine de 
golire, cămine de aerisire in conformitate 
cu STAS 1343/2006,cămine care vor fi 
prevăzute in functie de necesitati 
cu:armaturi de inchidere, ventile de 
aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a 
conductelor.  
 
Obiect nr. 9 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Dealul 
Rotund 

Retele de canalizare menajera 
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de celalalt,garantand o siguranta maxima in 
exploatare.  
Comanda prin intermediul 
microprocesoarelor prezinta functii 
cuprinzatoare, de la registrul de exploatare 
comandat functie de evenimentele 
inregistrate si de la ajustarile liber definibile 
ale punctelor de comutare, pana la unitatea 
de transfer de date.  
Spalarea sistemului de canalizare sub 
presiune (pentru evitarea miro 
surilor si a coroziunii)  
Datorita centralizarii sporite a evacuarii 
apelor reziduale, in ultimii ani s-au extins din 
ce in ce mai mult retelele de canalizare, 
ceea ce a condus la intervale tot mai mari 
de mentinere a apei reziduale in conducte. 
Se constata, totodata, o reducere drastica a 
cantitatii de apa reziduala in raport cu 
incarcarea cu impuritati considerata 
constanta.  
Apa reziduala astfel alterata genereaza 
fenomene auxiliare neplacute, precum 
generarea de mirosuri neplacute si coroda 
rea betonului, in special in zonele de 
deversare. In plus,perioadele mari de 
stationare a apei reziduale pot produce 
colmatarea conductelor sub presiune.  
Se recomanda spalarea sub presiune a 
conductelor utilizarea in intervale de timp 
calculate, acestea se vor spala cu ajutorul 
unui compresor  de aer, asigurand in acest 
fel o golire partiala a conductei sub 
presiune. Injectarea regulata de oxigen si 
evacuarea rapida a apei reziduale 
preintampina procesele anaerobe si, in 
consecinta, eutrofizarea apei. In acest fel 
pot fi evitate cheltuielile deloc neglijabile 
aferente combaterii mirosurilor urate si 
coroziunii. 
Sistemul de canalizare propus este unul 
separativ (apele pluviale se vor colecta 
separate fata de cele menajere). Este 
interzis a se colecta apele pluviale de pe 
prioritati in canalizarea menajera propusa a 
se realiza. 
Reţelele de canalizare menajeră pentru 
localitatea Vinatori, au fost proiectate astfel  
încât să poată transporta debitul de ape 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
[mm] – 118,50 [ml]; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 6 [buc]; 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 20 [buc]; 

 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. 
Deversarea apelor uzate menajere se va 
realiza la colectorul existent pe strada 
Salcamului.  
 
Racorduri de la imobile  
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
sunt prevăzute cu 1int/1ies.Dn160/160 
mm. Căminele de inspectie sunt 
prevăzute cu capace din fontă, clasa 
B125. Capacele se vor aseza pe o placă 
de beton (inel de susţinere). 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]–85,0[ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc] 
❖ Camine de bransament = 20 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 160 [m]. 
 
Cuplarea retelei noi propusa a se inlocui, 
se va realiza la reteaua existenta de pe 
strada Ciocarliei. In punctul de racord se 
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menajere uzate provenite de la consumatori 
si ţinând cont de STAS 1846-1 / 2006 în 
care se specifică faptul că debitul apelor 
uzate menajere sunt egale cu debitul de apă 
potabilă (Quzat = Q apă potabilă). 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va 
face respectând următoarea tehnologie: 
 -   executarea săpăturii  manuale si 
mecanizate pe  strazile care permit acest  
lucru. In zona drumului european, toate 
sapaturile se vor executa numai prin  foraj 
orizontal dirijat cu introducerea conductei in  
acelasi foraj. 
 -   nivelarea fundului traseului    (se va 
face manual); 
 -   asezarea unui pat de nisip de 15 cm 
în vederea  lansării conductei; 
  -  lansarea conductei în transee si 
executarea  îmbinărilor; 
   - efectuarea probei de  presiune si 
etansietate; 
   -acoperirea conductei cu un pat de 
nisip de 15 cm; 
Volumul de pămînt excedentar rezultat în 
urma săpăturilor, se va transporta si 
depozita în locul stabilit de administraţia 
locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi 
adus la starea iniţială. 
 

       Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]– 142 [ml]; 

• Camine de vane = 2 [buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran Dn 80  
[mm] – 1 buc 

• Camine de bransament = 14 [buc] 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 112 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea retelei de apa 
existenta cu  conducte din Ol Dn 100 mm  
cu una noua din PEHD PE 100 SDR 17 De 
= 110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi propusa a se inlocui, se 
va realiza la reteaua existenta de pe strada 
Ciocarliei. In punctul de racord se va realiza 

va realiza si un camin de vane nou, 
prevazut a se echipa cu toate armaturile 
si fitingurile necesare. 
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza 
pe un pat de nisip curat cu granulaţia de 
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 
[cm] fara piatră.  
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Primaverii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] De = 250 [mm] – 431 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =14 [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate 

– 2 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] pentru refulare apa 
uzata=250 [ml]; 

❖ Camine de spalare = 4 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 19 [buc]; 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a se executa cu ajutorul 
conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. 
Deversarea apelor uzate menajere se va 
realiza la colectorul existent pe strada 
Salcamului.  
 
Racorduri de la imobile  
Pentru fiecare gospodărie, se prevede 
câte un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent 
cu reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE 
(complet echipate), având  Dn 400 mm si   
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si un camin de vane nou, prevazut a se 
echipa cu toate armaturile si fitingurile 
necesare. 
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 
14 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 112 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 –diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 9 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Dealul Rotund 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
118,50 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera = 6 [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 20 [buc]; 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, realizarea unei retele noi 
proiectate de canalizare menajera care va 
deservi consumatori din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a se executa cu ajutorul conductei 

sunt prevăzute cu 1int/1ies.Dn160/160 
mm 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari] De= 110 [mm]– 471 [ml] 
executata prin foraj orizontal; 

❖  Camine de vane pentru 
apa=2 [buc]; 

❖ Hidranti de incendiu 
subterani– 2 [buc]; 

❖ Camine de bransament = 19 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 [mm] - 152 [m]. 

 
Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] –  
228 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru 

canalizare  
menajera = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 36 [buc]. 
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  De= 110 [mm]– 573 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  De= 75 [mm]– 621 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 110 [mm]– 110 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 50 [mm]– 60 [ml]; 
❖ Camine de vane = 11 [buc]; 

Hidrant de incendiu subteran Dn 80[mm] 
– 5 [buc] 
Camine de bransament = 130 [buc] 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 1040 [m]. 
 
Obiect nr. 14 - Retea de apa str. 
Fagului 
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din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Deversarea 
apelor uzate menajere se va realiza la 
colectorul existent pe strada Salcamului.  
 
Racorduri de la imobile  
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies.Dn160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  [bari]    
De= 110 [mm]–85,0[ml]; 

• Camine de vane pentru apa=2 [buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran dn 80  
[mm] – 1 [buc] 

• Camine de bransament = 20 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 160 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea retelei de apa 
existenta cu  conducte din Ol Dn 100 mm  
cu una noua din PEHD PE 100 SDR 17 De 
= 110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi propusa a se inlocui, se 
va realiza la reteaua existenta de pe strada 
Ciocarliei. In punctul de racord se va realiza 
si un camin de vane nou, prevazut a se 
echipa cu toate armaturile si fitingurile 
necesare. 
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]   
De= 110 [mm]– 350 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  
De= 63 [mm]– 65 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=4 [buc]; 
❖ Statie de pompare ape 

potabila– 1 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80  
[mm] – 4 [buc] 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  
De = 32 mm - 240[m]. 
Obiect nr. 15– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Lunga 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
[mm] – 6.334 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
16 [bari] De=110 [mm]–527[ml]–
refulare st.pompare; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera =180  [buc]; 

❖ Statie de pom. pt. ape uzate 
– 4 [buc]; 

❖ Camine de spalare = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 155 [buc]; 
 
Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] = 1.266 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =39  [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 48  [buc]; 
 
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
pompare apa potabila –cartier Iliesi 

❖ Statie de pompare ape 
potabila, complet echipata, avand 
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generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră.  
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] – 
20 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 160 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 –diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Primaverii 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PEHD PE 100  Pn 16  
De = 250 [mm] – 216 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16 [bari]  
De= 63 [mm] – 215 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera = 6 [buc]; 

• Statie de pom. pt. ape uzate – 1 [buc]; 

• Statie de pompare individuala – 5 
[buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10[bari]  
pentru refulare apa uzata=122 [ml]; 

• Camine de spalare = 2[buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 19 [buc]; 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa strada, fiind propusa a se va 
executa cu ajutorul conductei din PEHD PE 
10 Pn 10 De= 63 [mm] – pentru canalizarea 
sub presiune si PEHD PE 100 Pn 16 De = 
250 [mm] - pentru restul traseului de 
canalizare menajera. Tehnologia de montaj 
va fi identica cu cea a retelei de apa si 

Qp = 5,00 [l/s], Hp = 60 [mH2O] – 
1 [buc]; 

La stabilirea perioadei de referinta se va 
tine seama de faptul ca activele initiale 
pot avea in vedere mai multe categorii: 
pregatirea terenului, cladiri si constructii, 
echipamente. 

Fiecare asemenea componenta a costului 
investitional are o perioada de inlocuire, 
exprimata in ani. 

Perioada de referinta a unui proiect, pe 
care se realizeaza fundamentarea 
financiara a acestuia, se determina prin 
insumarea numarului de ani de 
implementare si a numarului de ani de 
exploatare. 

Perioada de referinta reprezinta asadar 
numarul maxim de ani pentru care se 
realizeaza previziuni. 

In stabilirea corecta a acestei perioade, 
trebuie sa se tina seama de 
recomandarile Uniunii Europene asupra 
perioadei de referinta pe diferite domenii 
de activitate, care sunt prezentate in 
tabelul urmator 
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anume foraj orizontal dirijat.  
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiectate astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă  (Quzat = Qapă potabilă). 
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16   
[bari]   De= 110 [mm]–471 [ml] executata 
prin foraj orizontal; 

•  Camine de vane pentru apa=2 [buc]; 

• Hidranti de incendiu subterani– 2 
[buc]; 

• Camine de bransament = 19 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 152 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, schimbarea in intregime a 
retelei de alimentare cu apa existenta din Ol 
Dn 100 mm cu una din PEHD PE 100 Pn 10 
De=110 [mm]. 
Cuplarea retelei noi la reteaua existenta se 
va realiza in caminul de vane existent la 
intersectia cu strada Primaverii si Fabricii.  
Datorita zonei de lucru si anume marginea 
DN13A, pe aceasta portiune, conducta de 
alimentare cu apa se va monta prin 
procedeul forajului dirijat, fara a fi necesar a 
se executa sapaturi pe toata lungimea 
traseului. Sapaturile se vor realiza doar local 
si anume doar pentru zonele de pozitie. 
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 21 
[buc]; 
 
Conducta bransament  la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 152 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
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care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PVC Sn 8 Dn 250 [mm] – 
228  

[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera = 8 [buc]; 

• Camine de racord pentru  canalizare  
menajera = 36 [buc] 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 250 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru îmbinare cu garnituri 
din cauciuc şi inele de etanşare din cauciuc, 
înglobate pentru conductele din PP Dn 250 
mm. Camerele de lucru vor fi prevăzute cu 
garnituri de cauciuc şi cu 2 piese de trecere 
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etanşe pentru conducte din PP Dn 250 mm, 
având diametrul de Dn 1000 mm şi 
înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 12- Retea de apa si canalizare 



 

63 
 

menajera  str. Coasta  Restadului 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

 Retea de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]–60 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]  
De= 63 [mm] – 35 [ml]; 

• Statie de pompare ape uzate– 1 [buc]; 

• Hidrant de incendiu, subteran -1 [buc]; 

• Camine de bransament = 15 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 120 [m]. 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea retelei de 
alimentare cu apa din otel Ol Dn 100 [mm] 
pe portiunea respectiva cu una din PEHD 
De=110 [mm], iar pe portiunea de traseu de 
la nr. 19/A si pana la imobilul cu numarul 44 
se va inlocui conducta din PEHD De= 63 
[mm] cu una avand De = 110 [mm]. Pentru 
consumatorii sus mentionati,se va monta o 
statie de pompare cu hidrofor si 
convertizor de freceventa. Grupul de 
pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut  cu incalzire 
electrica pentru a asigura temperatura 
minima de + 5 grade in interior.  
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră. 
 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm] 
– 15 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 120 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament  se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
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(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului. 
 

 Retele de canalizare menajera 

• Cond. PVCSn8Dn 200[mm]– 90.5 
[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
          menajera =4 [buc]; 

• Camine de racord pentru  canalizare  
           menajera = 15 [buc] 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 200 mm.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
 
 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru îmbinare cu garnituri 
din cauciuc şi inele de etanşare din cauciuc, 
înglobate pentru conductele din PP Dn 250 
mm. Camerele de lucru vor fi prevăzute cu 
garnituri de cauciuc şi cu 2 piese de trecere 
etanşe pentru conducte din PP Dn 250 mm, 
având diametrul de Dn 1000 mm şi 
înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
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acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
 
Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

 Reteaua de apa 
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• Conducta PEHD PE 100 Pn 16 [bari]   
De= 110 [mm]– 573 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16 [bari]   
De= 75 [mm]– 621 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]– 110 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 50 [mm]– 60 [ml]; 

• Camine de vane = 11 [buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran Dn 80 
[mm] – 5 [buc] 

• Camine de bransament = 130 [buc] 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 1040 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea retelei de 
alimentare cu apa, de la intersectia cu 
strada Principala pana in zona bisericii 
Adventiste. Deoarece strada a fost asfaltata 
in anul 2019 , noile retele de apa propuse 
se vor monta pe ambele parti ale strazii in 
afara zonei asfaltate. In aceste conditii, 
retelele se vor executa prin foraj orizontal 
dirijat pe ambele parti ale strazii, 
conducta fiind din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 
17 De = 110 [mm].  

Cuplarea retelelor noi se va realiza la 
reteaua existenta din strada Primaverii. In 
acel punct, pe reteaua existenta se va 
monta un camin de vane, complet echipat.   
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propuse a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 
130 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte,  realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 1040 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2–diametrul 
bransamentului). 
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Obiect nr. 14 - Retea de apa  si canalizare 
menajera str. Fagului 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  [bari]    
De= 110 [mm]– 427 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  [bari]    
De= 63 [mm]– 65 [ml]; 

• Camine de vane pentru apa=4 [buc]; 

• Statie de pompare ape potabila– 1 
[buc]; 

• Hidrant de incendiu subteran dn 80  
[mm] – 4 [buc] 

• Camine de bransament = 30 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 240[m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, inlocuirea retelei de 
alimentare cu apa din otel Ol Dn 100 [mm] 
pe portiunea respectiva cu una din PEHD 
De=110 [mm], iar pe portiunea de traseu de 
la nr. 19/A si pana la imobilul cu numarul 44 
se va inlocui conducta din PEHD De= 63 
[mm] cu una avand De = 110 [mm]. Pentru 
consumatorii sus mentionati,se va monta o 
statie de pompare cu hidrofor si 
convertizor de freceventa. Grupul de 
pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut  cu incalzire 
electrica pentru a asigura temperatura 
minima de + 5 grade in interior.  
 
Conductele de distributie se vor poza la 
adâncimea de 1,20 [m] faţă de 
generatoarea superioara şi se va aşeza pe 
un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 
pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara 
piatră 
 

 Retele de canalizare menajera 

• Cond. PVC Sn8 Dn 200 [mm]– 192.5 
[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
          menajera =6 [buc]; 

• Camine de racord pentru  canalizare  
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           menajera = 30 [buc] 
Reţeaua de canalizare menajera se va 
amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind 
propusa a  se executa cu ajutorul conductei 
din PVC Sn 8 Dn 200 mm.  
Reţelele de canalizare menajeră se vor 
proiecta astfel încât să poată transporta 
debitul de ape menajere uzate provenite de 
la consumatori şi ţinând cont de STAS 
1846-1/2006 în care se specifică faptul că 
debitul apelor uzate menajere sunt egale cu 
debitul de apă potabilă (Quzat = Qapă potabilă). 
Săpăturile vor fi executate cu pereţi 
verticali,lăţimea săpăturii pentru canalul din 
PVC fiind cuprinsă intre 0.80 - 1.00 m. 
 
Căminele de vizitare din beton cu 
îmbinare cu garnituri de cauciuc, pentru 
canalizare menajeră  
Căminele de vizitare se vor executa din 
elemente de beton cu imbinare cu garnituri 
de cauciuc, montajul făcându-se conform 
STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  

 camere de lucru cu radier inclus şi 
canal de drenaj (baza camin), din  

beton prevăzute pentru îmbinare cu garnituri 
din cauciuc şi inele de etanşare din cauciuc, 
înglobate pentru conductele din PP Dn 250 
mm. Camerele de lucru vor fi prevăzute cu 
garnituri de cauciuc şi cu 2 piese de trecere 
etanşe pentru conducte din PP Dn 250 mm, 
având diametrul de Dn 1000 mm şi 
înălţimea de 500 mm; 

 coşuri de acces din beton cu  
garnituri de cauciuc, inclusiv scări de 
acces având diametrul  Dn 1000 mm cu 
înăltimi cuprinse între (500, 700 si 1000 
mm); 

 piese tronconice excentrice din  
beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  
scări de acces având  diametrul   Dn 
1000/625 mm cu înăltimi de 600 si 700 mm; 

 aduceri la cota cu piese circulare  
din beton îmbinate cu garnituri de 
cauciuc, diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi 
de 50 si 100 mm; 

 capace şi rame conform STAS  de  
acoperire tip carosabile, pentru trafic greu, 
diametrul  Dn 600 mm cu  grosimi variabile. 
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Racorduri de la imobile  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1 int/1 ies. Dn 160/160 mm. 
Căminele de inspectie sunt prevăzute cu 
capace din fontă, clasa B125. Capacele se 
vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 15– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Lunga si Atilla Jozsef 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PEHD PE 100  Pn 16 De = 
250  

[mm] – 6.220 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16 [bari] 
De=  

110 [mm]–527 [ml]–refulare st.pompare; 

• PVC Sn 8 Dn 250 mm – 307 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera =136  [buc]; 

• Statie de pom. pt. ape uzate – 2 [buc]; 

• Camine de spalare = 6 [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 185 [buc]; 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, realizarea retelei de 
canalizare menajera pe partea stanga, 
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directia (Sovata –Eremitu) si realizarea de 
retele de canalizare menajera pe ambele 
parti ale strazii, dupa podul peste paraul 
Sovata, pe portiunea cat exista retele de 
alimentare cu apa. 
 
Reţelele de canalizare menajera se vor 
amplasa pe toata lungimea strazii, lucrarile  
fiind propuse a se executa cu ajutorul 
conductei din PEHD PE 10 Pn 10 De= 250 
mm. Tehnologia de montaj fiind prin foraj 
orizontal dirijat. Aceasta tehnologie are 
avantajul ca nu sunt necesare desfaceri si 
refaceri integrale de santuri deschise. 
Singurele santuri deschise fiind cele 
necesare pentru introducerea forezei si de 
tragere a conductei pe partea opusa.  
 

 Reteaua de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 16   
[bari]   De= 110 [mm]–1.571 [ml] executata 
prin foraj orizontal; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10   
[bari]   De= 110 [mm]–319 [ml] ; 

• Camine de vane pentru apa=9  [buc]; 

• Hidranti de incendiu subterani– 11  
[buc]; 

• Camine de bransament = 185 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10   
De = 32 mm - 1480 [m]. 
 
Pe aceasta strada se propune conform 
temei de proiectare, precum si a avizului de 
la STC Sovata, extinderea retelei de 
alimentare cu apa de la intersectia cu strada 
Caprioarei pana in zona cursului de apa 
Sovata (pe partea dreapta a drumului in 
directia Sovata –Eremitu).  
 
Dupa pod, reteaua ca se va extinde de 
aceasta data este pe partea stanga (directia 
Sovata–Eremitu).Ambele retele se vor 
executa cu conducte din PEHD PE 100 Pn 
16 De=110 [mm]. 
 
Datorita zonei de lucru si anume marginea 
drumului asfalta, pe tot traseul, conductele 
de alimentare cu apa se vor monta prin 
procedeul forajului dirijat, fara a fi 
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necesar a se executa sapaturi pe toata 
lungimea traseului. Sapaturile se vor realiza 
doar local si anume doar pentru zonele de 
pozitie. 
Camin de bransament complet echipat 
(inclusiv apometru)  propus a  se realiza 
din polietilena cu perete triplustrat, avand 
Dn 800 [mm] si  inaltimea de 1200 [mm]– 
155 [buc]; 
 
Conducta bransament la fiecare 
gospodarie in parte, realizata din PEHD 
PE 100 Pn 10 De=32 mm– lungime 1240 
[m]. Cuplarea la retea a conductei de 
bransament se va realiza cu ajutorul a cate 
un colier electrosudabil avand D1xD2 unde 
(D1– diametrul conductei de distributie pe 
care se va monta si D2 – diametrul 
bransamentului). 
 
Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

  Retele de canalizare menajera 

• Conducta PEHD PE 100  Pn 16 De = 
250  

[mm] 871.5 [ml]; 

• Camine de vizitare pentru  canalizare  
menajera =30  [buc]; 

• Camine de racord pentru canalizare  
menajera = 48  [buc]; 
Pe aceasta strada,conform temei de 
proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, se propune schimbarea retelei de 
canalizare menajera. 
 
Reţelele de canalizare menajera se vor 
amplasa pe toata lungimea strazii, lucrarile  
fiind propuse a se executa cu ajutorul 
conductei din PEHD PE 10 Pn10 De= 250 
mm. Tehnologia de montaj fiind prin foraj 
orizontal dirijat. Aceasta tehnologie are 
avantajul ca nu sunt necesare desfaceri si 
refaceri intergrale de santuri deschise. 
Singurele santuri deschise fiind cele 
necesare pentru introducerea forezei si de 
tragere a conductei pe partea opusa.  
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Racorduri de la imobile   
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte 
un racord la reţeaua de canalizare 
proiectată, din PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu 
reţeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu 
precădere în exterior,  în spatiul verde la 1-2 
metri de limita de proprietate, sau cu 
acordul scris al acestuia la 1-2 metri in 
interiorul limitei de proprietate. 
Caminele de inspecţie sunt din PE (complet 
echipate), având  Dn 400 mm si   sunt 
prevăzute cu 1int/1ies. Dn160/160 
mm.Căminele de inspectie sunt prevăzute 
cu capace din fontă, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placă de beton (inel de 
susţinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din 
PVC Dn 160 mm, la cca. 0,50 m fată de 
generatoarea superioară a acesteia, se va 
monta grilă de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
pompare apa potabila –cartier Iliesi 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 

 Reteaua de apa 

• Statie de pompare ape potabila,  
complet echipata , avand Qp = 5,00 [l/s], 
 Hp = 60 [mH2O] – 1 [buc]; 
In prezent, in cartierul Iliesi, exista retea de 
alimentare cu apa,  dar conform datelor 
primite de la beneficiar si STC, pentru mai 
bine de jumatate din cartier, nu exista 
presiune suficienta pentru toti consumatorii. 
 
In aceste conditii, se propune conform temei 
de proiectare, precum si a avizului de la 
STC Sovata, prevederea unei statii de 
pompare cu hidrofor pentru asigurarea 
presiunii necesara pentru consumatorii 
care nu au presiunea necesara. Grupul de 
pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut cu incalzire 
electrica pentru a asigura temperatura 
minima de + 5 grade in interior.  
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3.3. Costurile estimative ale investiţiei 

Scenariu 1 Scenariu 2 

a) Costurile estimative 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 și 
parametrii specifici obiectivului de 
investiţii 

Având în vedere faptul că pentru reţelele 
de canalizare menajeră nu exista 
standarde de cost, preturile au fost 
stabilite cu respectarea principiului 
rezonabilităţii costurilor, preţurile de la 
investiţii similare,  analiza prezintă 
detaliat, pentru fiecare obiect în parte, 
modul în care au fost evaluate cheltuielile 
din investiţia de bază.  
 

a) Costurile estimative 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 și parametrii 
specifici obiectivului de investiţii 

 
Având în vedere faptul că pentru reţelele de 
canalizare menajeră nu exista standarde de 
cost, preturile au fost stabilite cu 
respectarea principiului rezonabilităţii 
costurilor, preţurile de la investiţii 
similare,analiza prezintă detaliat, pentru 
fiecare obiect în parte, modul în care au fost 
evaluate cheltuielile din investiţia de bază. 

 
Prezentarea detaliat a costurilor pentru scenariul ales ( scenariul nr.1) 
 

COSTURI DE 
INVESTITIE 

Valoare fără TVA TVA 19% Valoare cu TVA 

TOTAL GENERAL 24,262,220.02 4,609,821.80 28,872,041.83 

 

3.3.a) Detalierea costului cu investiţia de bază se compune din: 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii  18,130,775.1 3,444,847.3 21,575,622.4 

  4.1.1. Retea apa si canalizare menajera strada Minei 1,580,915.56 300,373.96 1,881,289.51 

  4.1.2. Retea apa si canalizare menajera strada Mierlei 875,691.23 166,381.33 1,042,072.56 

  
4.1.3. Retea apa si canalizare menajera strada 
Iuhodului 

928,630.02 176,439.70 1,105,069.72 

  
4.1.4. Retea apa si canalizare menajera strada 
Sebesului 

453,380.36 86,142.27 539,522.63 

  4.1.5. Retea apa  strada Nicolae Balcescu 236,822.14 44,996.21 281,818.35 

  
4.1.6. Retea apa si canalizare menajera strada 
Fabricii 

602,190.98 114,416.29 716,607.27 

  
4.1.7. Retea apa si canalizare  menajera strada 
Vapas 

429,075.29 81,524.31 510,599.60 

  4.1.8.Retea apa si canalizare menajera strada Morii 173,260.55 32,919.50 206,180.05 

  
4.1.9.Retea apa si canalizare menajera strada Dealul 
Rotund 

233,101.63 44,289.31 277,390.94 

  
4.1.10.Retea apa si canalizare menajera strada 
Primaverii 

990,676.48 188,228.53 1,178,905.01 

  
4.1.11.Retea canalizare menajera strada Dealul 
Ferastraului 

259,786.69 49,359.47 309,146.16 
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4.1.12.Retea apa si canalizare menajera strada 
Coasta Restadului 

227,350.10 43,196.52 270,546.61 

  4.1.13.Retea apa strada Campul Sarat 1,520,152.80 288,829.03 1,808,981.83 

  4.1.14.Retea apa strada Fagului 530,700.93 100,833.18 631,534.10 

  4.1.15.Retea apa si canalizare menajera strada Lunga 7,575,866.97 1,439,414.72 9,015,281.69 

  
4.1.16.Retea canalizare menajera strada Trandafirilor 
si Ghera 

1,483,383.79 281,842.92 1,765,226.71 

  4.1.17.Statie de pompare apa potabila cartier Iliesi 29,789.65 5,660.03 35,449.68 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 112,369.75 21,350.25 133,720.00 

  4.1.1. Retea apa si canalizare menajera strada Minei 9,555.00 1,815.45 11,370.45 

  
4.1.4. Retea apa si canalizare menajera strada 
Sebesului 

9,849.00 1,871.31 11,720.31 

  
4.1.7. Retea apa si canalizare  menajera strada 
Vapas 

20,608.75 3,915.66 24,524.41 

  4.1.8.Retea apa si canalizare menajera strada Morii 8,099.44 1,538.89 9,638.33 

  
4.1.10.Retea apa si canalizare menajera strada 
Primaverii 

13,236.56 2,514.95 15,751.51 

  
4.1.12.Retea apa si canalizare menajera strada 
Coasta Restadului 

10,735.00 2,039.65 12,774.65 

  4.1.14.Retea apa strada Fagului 10,735.00 2,039.65 12,774.65 

  4.1.15.Retea apa si canalizare menajera strada Lunga 18,816.00 3,575.04 22,391.04 

  4.1.17.Statie de pompare apa potabila cartier Iliesi 10,735.00 2,039.65 12,774.65 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 2,247,395.0 427,005.1 2,674,400.1 

  4.1.1. Retea apa si canalizare menajera strada Minei 191,100.00 36,309.00 227,409.00 

  
4.1.4. Retea apa si canalizare menajera strada 
Sebesului 

196,980.00 37,426.20 234,406.20 

  
4.1.7. Retea apa si canalizare  menajera strada 
Vapas 

412,175.00 78,313.25 490,488.25 

  4.1.8.Retea apa si canalizare menajera strada Morii 161,988.75 30,777.86 192,766.61 

  
4.1.10.Retea apa si canalizare menajera strada 
Primaverii 

264,731.25 50,298.94 315,030.19 

  
4.1.12.Retea apa si canalizare menajera strada 
Coasta Restadului 

214,700.00 40,793.00 255,493.00 

  4.1.14.Retea apa strada Fagului 214,700.00 40,793.00 255,493.00 

  4.1.15.Retea apa si canalizare menajera strada Lunga 376,320.00 71,500.80 447,820.80 

  4.1.17.Statie de pompare apa potabila cartier Iliesi 214,700.00 40,793.00 255,493.00 

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotări 2,000.00 380.00 2,380.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 20,492,539.9 3,893,582.58 24,386,122.48 

 

3.3.b) Cheltuieli privind amenajarea terenului: 0 lei cu TVA 

 

 

 

3.3.c) Cheltuieli privind asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:  

Denumire 
Valoare fără 

TVA 
TVA 19% 

Valoare cu 
TVA 
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2.1. Alimentare cu energie 
electrică  

294.000,00 55.860,00 349.860,00 

 

3.3.d) Cheltuieli pentru proiectare și asistenţă tehnică:  

CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii  65,000.00 12,350.00 77,350.00 

  

3.1.1. Studii de teren 45,000.00 8,550.00 53,550.00 

3.1.1.1 Topografice fazele (SF+DTAC) 45,000.00 8,550.00 53,550.00 

3.1.1.2 Geotehnice 0.00 0.00 0.00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3. Alte studii specifice 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.2. 
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizatii 

25,000.00 4,750.00 29,750.00 

3.3. Expertiza tehnica 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic 
al cladirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 353,500.00 67,165.00 420,665.00 

  

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

133,500.00 25,365.00 158,865.00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

90,000.00 17,100.00 107,100.00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 100,000.00 19,000.00 119,000.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

3.7. Consultanţă 93,749.72 17,812.45 111,562.17 

  
3.7.1.Managementul de proiect  93,749.72 17,812.45 111,562.17 

3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenţă tehnică 140,000.00 26,600.00 166,600.00 

  

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8.1.2.Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de exeutie 

0.00 0.00 0.00 

3.8.2.Dirigentie de santier 135,000.00 25,650.00 160,650.00 

TOTAL CAPITOL 3 757,249.72 143,877.45 901,127.17 

 

 

 

 

 

3.3.e)Alte cheltuieli:  

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 
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5.1. Organizare de şantier din care 372,400.00 70,756.00 443,156.00 

  5.1.1. Lucrari de construcţii si instalaţii 212,800.00 40,432.00 253,232.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 159,600.00 30,324.00 189,924.00 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 222,673.00 42,307.87 264,980.87 

  

5.2.1. Comisione si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in 
constructii 

92,124.00 17,503.56 109,627.56 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

18,425.00 3,500.75 21,925.75 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 92,124.00 17,503.56 109,627.56 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

20,000.00 3,800.00 23,800.00 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,935,857.95 367,813.01 2,303,670.96 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

TOTAL CAPITOL 5 2,530,930.95 480,876.88 3,011,807.83 

 

ALIMENTAREA CU APA 

Proiect nr. 154/2020 -   

                                            FISA DE FUNDAMENTARE    

                                                             pentru stabilirea preturilor la apa 

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL 
SOVATA, JUDETUL MURES 

Conform  Odin  ANRSPGC nr. 65 din 28 februarie 2007 

  Alimentare cu apa       

  
Calcul pret apa livrata UM Cantitate Lei 

1 Volum zilnic de apa tratata m3/zi 331.28 
  

  Volum anual de apa tratata m3/an 120,915.38 

2 CELTUIELI CU APA DE SUPRAFATA lei / an 18,137 
18,140.00 

   - pret apa suprafata captata lei / m3 0.150 

3 CONSUM DE ENERGIE kw / an 361,974 137,550.00 

3.1 Grup de pompare pentru apa - retelele de distirbutie de apa  124,410.00 

  Puterea electrică necesară pentru pompare, P 

(P = H x Q x 9,81 / 3600 x ) −  pentru o pompa 
W 4,671   

  H - inaltimea de pompare m 60.00   

  Q - debitul pompei m3/h 20.00   

   - randamentul pompei % 70%   

  Costul de pompare 
(Cp =P x t x n x Cw / 1000) 

     

  P - puterea electrica necesara W 4671   

  t -  numărul de ore de funcţionare în timpul unui an ore/an 8760   

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   

  n - numar de pompe care functioneaza in acelasi 
timp 

pompe 8   

3.2 Costul energiei electrice în staţia de pompare a 
apei 

   2,110.00 

  Putere consumata intr-un an  kW / an 5,548   
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  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   

3,4 Costul energiei electrice pentru iluminat 
(P x O x 365) x Cw 

   5,550.00 

  P - Putere intalata pentru iluminat kW/ h 5.00   

  O - Nr ore de iluminare / zi ore / zi 8.00   

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   

3,4 Costul energiei electrice pentru incalzire 
(P x Nz x Cw) 

   5,480.00 

  P - Putere intalata pentru incalzire kw / h 5.00   

  O - Nr zile pe an necesare pentru incalzire zile / an 120.00   

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38    
4 COSTURI DE PRODUCTIE     35,626.47 

4.1 Cheltuieli de personal 
S x (1+Cb) x N x 12 

    35,590.20 

  S - Salariul brut lunar RON/luna 2,300   

  N - Numar de personal angajat persoane 1   

  Cb - Cheltuieli cu bugetul statului % 28.95%   

4.2 Cheltuieli cu substanta dezinfectie 
Cl [kg/m3] x V x P 

    36.27 

  
Cl - Consum unitar de clor 

g/m3 2.0   

  kg/m3 0.002   

  V - Volum anual de apa tratata m3/an 120,915   

  P - Pret clor lei/kg 0.15   

          

5 CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI 
INTRETINERE 

    620.00 

5.1 Costurile cu întreţinerea aferentă pompelor   360.00   

  Reparaţii curente de gradul I care se realizează o 
dată la 6 luni de personalul propriu (înlocuirea 
garniturilor moi ale presetupelor, verificarea stării 
suprafeţelor labirinţilor, ungerea lagărelor) 

RON 100.00   

  Reparaţii curente de gradul II care se realizează o 
dată la 18 luni de personalul propriu (înlocuirea 
bucşei de protecţie a etanşării moi, înlocuirea inelului 
labirint dacă este cazul, înlocuirea garnituri carcasă) 

RON 120.00   

  Reparaţii capitală care se realizează o dată la 4 ani 
de personalul propriu (înlocuirea rulmenţilor, 
înlocuirea arborelui, înlocuirea rotorului dacă e cazul) 

RON 140.00   

5.2 Costurile cu întreţinerea aferente conductei de 
apă 
L x (N / 10) x (Ci + Cm + Cl) 

  260.00   

  L - Lungime totala de retea apa km 10.78   

  N - Numar de interventii intr-un an pentru 10 km retea nr 2   

  Ci - Cheltuieli cu un prestator de serviciu, respectiv 
lucrări cu utilaj în medie de 3 ore pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

40.00   

  
Cm - cheltuieli cu materiale  pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

60.00   

  
Cl - cheltuieli cu lipirea conductei pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

20.00   

6 CHELTUIELI PENTRU ANALIZE DE LABORATOR     720.00 

          
  TOTAL CHELTUIELI DIRECTE LEI/AN   192,656.47 

7 DIVERSE SI NEPREVAZUTE %   0.00 
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8 AMORTIZAREA ani 40 471,632.50 

  TOTAL GENERAL LEI / AN   664,288.97 

9 PROFIT % 0% 0.00 

  Pret apa (calculat) lei/m3   5.50 

  Pret apa (rotunjit) lei/m3   5.50 

 

CANALIZAREA MENAJERA 

Proiect nr. 1543/2021  

                                  FISA DE FUNDAMENTARE    
                                             pentru stabilirea preturilor la canalizare menajera 

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL 
SOVATA, JUDETUL MURES 

Conform  Odin  ANRSPGC nr. 65 din 28 februarie 2007 
Canalizare menajera 

    

Calcul pret canalizare menajera colectata UM Cantitate Lei 

1 Volum zilnic de apa uzata [m3/zi] 266.70 

    
Volum anual de apa uzata m3/an 97,345.50 

2.1 CONSUM DE ENERGIE [kW / an] 9,000 3,420.00 

2.1.1 Pompe submersibile de canalizare [kW / an] 6,789 2,580.00 

  Puterea electrică necesară pentru pompare, P 

(P = H x Q x 9,81 / 3600 x ) −  pentru o pompa 
W 654   

  H - inaltimea medie de pompare m 12.00   

  Q - debitul pompei m3/h 15.00   

   - randamentul pompei % 75%   

  Costul de pompare 
(Cp =P x t x n x Cw / 1000) 

      

  P - puterea electrica necesara W 654   

  t -  numărul de ore de funcţionare în timpul unui an ore/an 864   

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   

  n - numar de pompe care functioneaza in acelasi timp pompe 12   

2.1.2 Satii pompare individulae  de canalizare 
(subpresiune) 

[kW / an] 2,184 830.00 

  Puterea electrică necesară pentru pompare, P 

(P = H x Q x 9,81 / 3600 x ) −  pentru o pompa 
W 157   

  H - inaltimea medie de pompare m 6.00   

  Q - debitul pompei m3/h 7.20   

   - randamentul pompei % 75%   

  Costul de pompare 
(Cp =P x t x n x Cw / 1000) 

      

  P - puterea electrica necesara W 157   

  t -  numărul de ore de funcţionare în timpul unui an ore/an 864   

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   

  n - numar de pompe care functioneaza in acelasi timp pompe 16   

2.1.3 Costul energiei electrice pentru iluminat 
(P x O x 365) x Cw 

kw / an 2.63 1.00 

  P - Putere intalata pentru iluminat kw / h                 -          

  O - Nr ore de iluminare / zi ore / zi              4.00        

  Cw - preţul unui kW de energie electrică consumată RON/KW 0.38   
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3 COSTURI DE PRODUCTIE     71,180.40 
  

        

3.1 Cheltuieli de personal 
S x (1+Cb) x N x 12 

      

  S - Salariul brut lunar RON/luna 2,300   

  N - Numar de personal angajat persoane 2   

  Cb - Cheltuieli cu bugetul statului % 28.95%   
  

        

4 CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI 
INTRETINERE 

    111,670.00 

4.1 Costurile cu întreţinerea aferentă pompelor   96,200.00   

  Reparaţii curente de gradul I care se realizează o 
dată la 6 luni de personalul propriu (înlocuirea 
garniturilor moi ale presetupelor, verificarea stării 
suprafeţelor labirinţilor, ungerea lagărelor) 

RON 18,200.00   

  Reparaţii curente de gradul II care se realizează o 
dată la 18 luni de personalul propriu (înlocuirea 
bucşei de protecţie a etanşării moi, înlocuirea inelului 
labirint dacă este cazul, înlocuirea garnituri carcasă) 

RON 6,500.00   

  Reparaţii capitală care se realizează o dată la 4 ani 
de personalul propriu (înlocuirea rulmenţilor, 
înlocuirea arborelui, înlocuirea rotorului dacă e cazul) 

RON 71,500.00   

4.2 Costurile cu întreţinerea aferente conductei de 
canalizare L x (N / 10) x (Ci + Cm + Cl) 

  15,470.00   

  L - Lungime totala de retea canalizare km 13.390   

  N - Numar de interventii intr-un an pentru 10 km retea nr 5   

  Ci - Cheltuieli cu un prestator de serviciu, respectiv 
lucrări cu utilaj în medie de 3 ore pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

150.00   

  
Cm - cheltuieli cu materiale  pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

1,600.00   

  
Cl - cheltuieli cu lipirea conductei pentru o intervenţie 

RON 
/intervent 

560.00   
  

        

5 CHELTUIELI PENTRU ANALIZE DE LABORATOR lei/an     
  

        

  

        

  TOTAL CHELTUIELI DIRECTE LEI/AN   186,270 

6 DIVERSE SI NEPREVAZUTE % 0% 0 
  

        

7 AMORTIZAREA ani 40 471,632 
  

        

  

        

  TOTAL GENERAL LEI / AN   657,903 

8 PROFIT % 0% 0.00 
  

      

  

  Pret canal (calculat) lei/m3   6.76 
  

      

  

  Pret canal (rotunjit) lei/m3   6.80 
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Determinarea valorii reziduale:  

Pentru determinarea valorii reziduale s-a ţinut cont de duratele normale de funcţionare 
pentru proiecte de apă și apă uzată: 

Echipamente și lucrări 
Durata tehnică 

de viaţă (ani) 

Drumuri de acces 40 

Staţii de tratare: inginerie civilă și conducte 40 

Staţii de tratare: echipament electromecanic 15 

Staţii de pompare (echipament) 15 

Conducte de colectare  40 

Echipament mecanic (inclusiv tubulatură) 15 

Echipament electromecanic (inclusiv producţia pentru siturile isolate) 15 

Conexiuni canalizare 40 

 
 
Valoarea reziduală s-a calculat prin metoda amortizării contabile, la valoarea investiţiei cu 
TVA: 
 

Valoarea investiţiei cu TVA  28,872,041.83 lei 

Durata de functionare  40 ani 
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3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria și clasa de importanţă a 
construcţiilor 

Scenariu 1 Scenariu 2 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

a) Studiu topografic – va fi anexat la 
documentaţie. 

b) Studiu geotehnic și / sau studii 
de analiză și de stabilitate a 
terenului – va fi anexat la 
documentaţie. 

c) Studiu hidrologic, hidrogeologic 
– nu este cazul pentru investiţia 
propusă. 

d) Studiu privind posibilitatea 
utilizării unor sisteme 
alternative, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror 
amplasamente urmează a fi 
expropriate pentru cauza de 
utilitate publică – nu este cazul 
pentru investiţia propusă. 

e) Studiu de trafic și studiu de 
circulaţie – nu este cazul pentru 
investiţia propusă. 

f) Studiu de diagnostic arheologic 
preliminar în vederea expropierii 
– nu este cazul pentru investiţia 
propusă. 

g) Studiu peisagistic – nu este cazul 
pentru investiţia propusă. 

h) Studii privind valoarea resursei 
culturale – nu este cazul pentru 
investiţia propusă. 

i) Studii de specialitate necesare 
în funcţie de specificul 
investiţiei – nu este cazul pentru 
investiţia propusă. 

 

a) Studiu topografic – va fi anexat la 
documentaţie. 

b) Studiu geotehnic și / sau studii de 
analiza și de stabilitate a terenului 
– va fi anexat la documentaţie. 

c) Studiu hidrologic, hidrogeologic 
– datele folosite la obiectul – Puturi 
apa brută, sunt furnizate de studii 
realizate în zona Comunei Moșna, 
localităţi apropiate (Moșna si 
Nemsa). 

d) Studiu privind posibilitatea 
utilizării unor sisteme alternative, 
pentru obiectivele de investiţii ale 
căror amplasamente urmează a fi 
expropriate pentru cauza de 
utilitate publică – nu este cazul 
pentru investiţia propusă. 

e) Studiu de trafic și studiu de 
circulatie – nu este cazul pentru 
investitia propusă. 

f) Studiu de diagnostic arheologic 
preliminar in vederea expropierii 
– nu este cazul pentru investiţia 
propusă. 

g) Studiu peisagistic – nu este cazul 
pentru investiţia propusă. 

h) Studii privind valoarea resursei 
culturale – nu este cazul pentru 
investiţia propusă. 

i) Studii de specialitate necesare în 
funcţie de specificul investitiei – 
nu este cazul pentru investiţia 
propusă. 

 

 
 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Scenariu 1 Scenariu 2 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

Investiţia este eșalonată pe o perioadă de 
36 luni,  când se vor organiza procedurile 
de achiziţii publice de servicii de proiectare 
și achiziţii de lucrări, se vor elabora toate 
fazele de proiectare necesare 
implementării proiectului (proiect tehnic și 
detalii de execuţie, documentaţii de 
obţinere a avizelor și acordurilor și 
depunerea la instituţiile avizatoare și 
realizarea tuturor demersurilor necesare 
pentru obţinerea acestora, elaborarea 
documentaţiei tehnice pentru obţinerea 
autorizaţiei de construire), efectuarea 
lucrărilor de construcţii, precum și 
realizarea activităţilor necesare recepţiei 
lucrărilor. 
Eșalonarea investiţiei are la bază 
următoarele considerente: 
- priorităţile stabilite de Consiliul Local 

cu privire la investiţii în infrastructură; 
- condiţionarea tehnologică a operaţiilor 

permite organizarea muncii prin 
metoda drumului critic, metodă 
consacrată în construcţii. 

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor 
putea executa într-o perioadă de 30 luni. 
Perioada exactă de derulare a investiţiei, 
respectiv data de începere a lucrărilor, se 
va stabili în funcţie de fondurile alocate 
pentru realizarea acesteia, de data 
semnării Contractului de execuţie lucrări și 
de graficul prezentat de Antreprenor. 
Durata maximă de realizare a investiţiei s-a 
determinat în funcţie de următoarele 
elemente: 
- numărul maxim de ore medii 

convenţionale estimate pentru 
realizarea investiţiei; 

- productivitatea medie în construcţii 
pentru categoriile de lucrări similare; 

- numărul mediu estimat de personal 
angajat pentru realizarea lucrărilor. 

Etapele principale de realizare a 
investiţiei 
Principalele etape de realizare a investiţiei 
pot fi considerate după cum urmează: 
Etapa pregătitoare:  

Investiţia este eșalonată pe o perioadă de 
36 luni,  când se vor organiza procedurile 
de achiziţii publice de servicii de proiectare 
și achiziţii de lucrări, se vor elabora toate 
fazele de proiectare necesare 
implementării proiectului (proiect tehnic și 
detalii de execuţie, documentaţii de 
obţinere a avizelor și acordurilor și 
depunerea la instituţiile avizatoare și 
realizarea tuturor demersurilor necesare 
pentru obţinerea acestora, elaborarea 
documentaţiei tehnice pentru obţinerea 
autorizaţiei de construire), efectuarea 
lucrărilor de construcţii, precum și 
realizarea activităţilor necesare recepţiei 
lucrărilor. 
Eșalonarea investiţiei are la bază 
următoarele considerente: 
- priorităţile stabilite de Consiliul Local 
cu privire la investiţii în infrastructură; 
- condiţionarea tehnologică a 
operaţiilor permite organizarea muncii prin 
metoda drumului critic, metodă consacrată 
în construcţii. 
Lucrările de construcţii propriu-zise se vor 
putea executa într-o perioadă de 30 luni. 
Perioada exactă de derulare a investiţiei, 
respectiv data de începere a lucrărilor, se 
va stabili în funcţie de fondurile alocate 
pentru realizarea acesteia, de data 
semnării Contractului de execuţie lucrări și 
de graficul prezentat de Antreprenor. 
Durata maximă de realizare a investiţiei s-a 
determinat în funcţie de următoarele 
elemente: 
- numărul maxim de ore medii 
convenţionale estimate pentru realizarea 
investiţiei; 
- productivitatea medie în construcţii 
pentru categoriile de lucrări similare; 
- numărul mediu estimat de personal 
angajat pentru realizarea lucrărilor. 
 

Etapele principale de realizare a 
investiţiei 
Principalele etape de realizare a investiţiei 
pot fi considerate după cum urmează: 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

În stabilirea fazelor componente ale 
acestei etape s-a considerat că au fost 
deja parcurse fazele de stabilire a echipei 
de implementare a proiectului și de 
selectare (conform legislaţiei achiziţiilor 
publice) a prestatorului serviciilor de 
proiectare necesare promovării investiţiei, 
precum și obţinerea Certificatului de 
Urbanism pentru investiţia proiectată. 
Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs 
următoarele faze ale etapei pregătitoare, 
eșalonate pe o perioadă de 6 luni: 
Faza 1 – Întocmirea documentaţiilor 
tehnice 
- Proiect Tehnic conform Ordinului 

863/2008 și Detalii de execuţie 
- Documentaţie tehnică pentru obţinerea 

Autorizaţiei de Construire conform 
Legii 50/1991 

- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor 
solicitate prin Certificatul de Urbanism 

- Documentaţie de atribuire conform 
Ordinului 2266/2012 

Realizarea acestei faze presupune o 
perioadă de timp de aproximativ 4 luni 
(120 zile calendaristice); 
Faza 2 – Organizarea procedurii de 
achiziţie publică 
Această fază se va desfășura în vederea 
selectării Antreprenorului și va cuprinde: 
- derularea procedurii de publice 

prevăzute de Legea privind achzitiiler 
publice in vigoare și înscrierea 
corespunzătoare pe Sistemul 
Electronic de Achiziţii Publice; 

- stabilirea comisiei de adjudecare a 
contractului; 

- asigurarea infrastructurii necesare 
desfășurării procesului de atribuire a 
contractului de execuţie; 

- derularea corespunzătoare a 
corespondenţei legale cu ofertanţii, 
asigurarea cadrului în vederea 
soluţionării unor eventuale contestaţii, 
semnarea contractului de execuţie. 

CONTRACTUL DE EXECUŢIE – rezultatul 
activităţii desfășurate în această etapă va 
conţine toate clauzele necesare, astfel 

Etapa pregătitoare:  
În stabilirea fazelor componente ale 
acestei etape s-a considerat că au fost 
deja parcurse fazele de stabilire a echipei 
de implementare a proiectului și de 
selectare (conform legislaţiei achiziţiilor 
publice) a prestatorului serviciilor de 
proiectare necesare promovării investiţiei, 
precum și obţinerea Certificatului de 
Urbanism pentru investiţia proiectată. 
Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs 
următoarele faze ale etapei pregătitoare, 
eșalonate pe o perioadă de 6 luni: 
Faza 1 – Întocmirea documentaţiilor 
tehnice 
- Proiect Tehnic conform Ordinului 
863/2008 și Detalii de execuţie 
- Documentaţie tehnică pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construire conform Legii 
50/1991 
- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor 
solicitate prin Certificatul de Urbanism 
- Documentaţie de atribuire conform 
Ordinului 2266/2012 
Realizarea acestei faze presupune o 
perioadă de timp de aproximativ 4 luni 
(120 zile calendaristice); 
Faza 2 – Organizarea procedurii de 
achiziţie publică 
Această fază se va desfășura în vederea 
selectării Antreprenorului și va cuprinde: 
- derularea procedurii de publicitate 
prevăzute de O.G. 34/2006 și înscrierea 
corespunzătoare pe Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice; 
- stabilirea comisiei de adjudecare a 
contractului; 
- asigurarea infrastructurii necesare 
desfășurării procesului de atribuire a 
contractului de execuţie; 
- derularea corespunzătoare a 
corespondenţei legale cu ofertanţii, 
asigurarea cadrului în vederea soluţionării 
unor eventuale contestaţii, semnarea 
contractului de execuţie. 
CONTRACTUL DE EXECUŢIE – rezultatul 
activităţii desfășurate în această etapă va 
conţine toate clauzele necesare, astfel 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

încât lucrarea să se execute la termen și 
de calitate. Contractul va avea ca anexă 
importantă GRAFICUL DE EXECUŢIE a 
lucrărilor. 
Realizarea acestei faze presupune o 
perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 
zile calendaristice); 
Etapa execuţiei și decontării lucrărilor 
de construcţii:  
Etapa execuţiei propriu-zise se va 
desfășura pe o perioadă de 29 luni, și 
constă din două faze: 
Faza 1 – Organizarea execuţiei lucrărilor 
de construcţii 
Lucrările legate de organizarea de șantier, 
ce vor cădea în sarcina Constructorului 
selectat, se vor desfășura pe o perioadă de 
cel mult 1 lună (30 zile calendaristice) și 
vor avea la bază un proiect elaborat și 
autorizat conform legislaţiei în vigoare, 
aprobat de Beneficiar. 
Faza 2 – Execuţia lucrărilor de 
construcţii 
Execuţia lucrărilor se va derula după 
emiterea ordinului de începere a execuţiei 
eliberat de BENEFICIAR și având la bază 
următoarele: 
- autorizaţia de construire; 
- contractul de execuţie (cu toate 

anexele); 
- proiectul tehnic și detaliile de execuţie. 
Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor 
fi urmărite de Dirigintele de șantier, 
autorizat conform legislaţiei în vigoare, 
angajat special pentru aceasta conform 
procedurilor de achiziţii publice; 
ANTREPRENORUL va asigura 
responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor 
atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare.  
Lucrările se vor derula în conformitate cu 
graficul de execuţie și cu documentaţia 
tehnică aprobată, vizată spre neschimbare 
de către emitentul autorizaţiei; controlul 
calităţii lucrărilor se va derula conform 
PROGRAMULUI DE CONTROL AL 
CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă din 
proiectul tehnic semnată de beneficiar, 
proiectant, executant și Inspectoratul de 

încât lucrarea să se execute la termen și 
de calitate. Contractul va avea ca anexă 
importantă GRAFICUL DE EXECUŢIE a 
lucrărilor. 
Realizarea acestei faze presupune o 
perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 
zile calendaristice); 
Etapa execuţiei și decontării lucrărilor 
de construcţii:  
Etapa execuţiei propriu-zise se va 
desfășura pe o perioadă de 29 luni, și 
constă din două faze: 
Faza 1 – Organizarea execuţiei lucrărilor 
de construcţii 
Lucrările legate de organizarea de șantier, 
ce vor cădea în sarcina Constructorului 
selectat, se vor desfășura pe o perioadă de 
cel mult 1 lună (30 zile calendaristice) și 
vor avea la bază un proiect elaborat și 
autorizat conform legislaţiei în vigoare, 
aprobat de Beneficiar. 
Faza 2 – Execuţia lucrărilor de 
construcţii 
Execuţia lucrărilor se va derula după 
emiterea ordinului de începere a execuţiei 
eliberat de BENEFICIAR și având la bază 
următoarele: 
- autorizaţia de construire; 
- contractul de execuţie (cu toate 
anexele); 
- proiectul tehnic și detaliile de execuţie. 
Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor 
fi urmărite de Dirigintele de șantier, 
autorizat conform legislaţiei în vigoare, 
angajat special pentru aceasta conform 
procedurilor de achiziţii publice; 
ANTREPRENORUL va asigura 
responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor 
atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare.  
Lucrările se vor derula în conformitate cu 
graficul de execuţie și cu documentaţia 
tehnică aprobată, vizată spre neschimbare 
de către emitentul autorizaţiei; controlul 
calităţii lucrărilor se va derula conform 
PROGRAMULUI DE CONTROL AL 
CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă din 
proiectul tehnic semnată de beneficiar, 
proiectant, executant și Inspectoratul de 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

Stat în Construcţii – pe faze. 
Se precizează că lucrările pot fi abordate 
simultan, respectiv se pot realiza în același 
timp două sau mai multe categorii de 
lucrări. 
Durata de execuţie a lucrărilor propriu-zise 
s-a determinat având în vedere 
productivitatea medie a muncii pentru 
lucrările de construcţii necesare pentru 
realizarea investiţiei, ţinând cont (așa cum 
s-a mai precizat) de posibilitatea execuţiei 
în paralel a diferitelor categorii de lucrări. 
Execuţia lucrărilor se va desfășura pe o 
durată de 28 luni. 
Etapa recepţiei lucrărilor:  
Etapa recepţiei se va desfășura pe o 
perioadă de 1 lună din momentul solicitării 
acesteia de către Antreprenor și până la 
începerea Perioadei de notificare a 
defectelor. 
Recepţia la terminarea lucrărilor și recepţia 
finală se vor desfășura conform 
„Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii și instalaţii aferente acestora” 
aprobat prin HG 273/1994.Recepţia finală 
va avea loc după expirarea perioadei de 
notificare a defectelor. 

Stat în Construcţii – pe faze. 
Se precizează că lucrările pot fi abordate 
simultan, respectiv se pot realiza în același 
timp două sau mai multe categorii de 
lucrări. 
Durata de execuţie a lucrărilor propriu-zise 
s-a determinat având în vedere 
productivitatea medie a muncii pentru 
lucrările de construcţii necesare pentru 
realizarea investiţiei, ţinând cont (așa cum 
s-a mai precizat) de posibilitatea execuţiei 
în paralel a diferitelor categorii de lucrări. 
Execuţia lucrărilor se va desfășura pe o 
durată de 28 luni. 
Etapa recepţiei lucrărilor:  
Etapa recepţiei se va desfășura pe o 
perioadă de 1 lună din momentul solicitării 
acesteia de către Antreprenor și până la 
începerea Perioadei de notificare a 
defectelor. 
Recepţia la terminarea lucrărilor și recepţia 
finală se vor desfășura conform 
„Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii și instalaţii aferente acestora” 
aprobat prin HG 273/1994. 
Recepţia finală va avea loc după expirarea 
perioadei de notificare a defectelor. 
 

 
GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 

Domeniu de activitate An 1 An 2 An 3 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Cheltuieli pentru proiectare și asistenţă tehnică 

Studii de teren             

Proiectare              

Obţinere acorduri și avize             

Organizare licitaţie             

Consultanţă              

Asistenţă tehnică             

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

Construcţii și instalaţii             

Procurare și montaj utilaje 
tehnologice 

            

 Alte cheltuieli  

Organizare de șantier             
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Comisioane, cote, taxe             

Cheltuieli pentru amenajarea terenului     

Amenajari pentru protectia 
mediului 

            

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) 
PROPUS(E) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 
prezentarea scenariului de referinta 

Pentru realizarea lucrărilor de „Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare 
menajeră în orasul Sovata, judetul Mures ”,prevăzute în cadrul investiţiei s-a avut în 
vedere alegerea unei soluţii optime care să răspundă nevoilor Beneficiarului, care să fie în 
concordanţă cu legislaţia naţională și europeană în vigoare și care, nu în ultimul rând, să fie 
optimă din punct de vedere tehnico-economic. 

Pentru fiecare din componentele de bază ale investiţiei au fost analizate câte două scenarii 
după cum urmează: 

Pentru extinderea retelor de alimentare cu apa si canalizare menajera din localitatea 
Sovata, Judeţul Mureș, se supun analizei două variante, cea de-a doua studiind două 
scenarii, fiecare dintre acestea având la bază câte o soluţie tehnică. 

Varianta 0  reprezintă varianta fără nicio investiţie, iar Varianta 1 alege un scenariu dintre 
două potenţial valabile din punct de vedere tehnic.  

În ambele scenarii se propune realizarea aceluiași parametru, și anume asigurarea 
colectării apelor uzate menajere de la toate gospodăriile pe traseul pe care se realizează 
reţeaua de canalizare menajeră si alimentarea cu apa potabila a acestora.   

Scenariu 1 Scenariu 2 

Prezenta documentaţie s-a realizat cu 
scopul de a prezenta soluţia tehnică 
fezabilă de realizare a lucrărilor de 
alimentare cu apa potabila si canalizare 
menajera, pentru straziile mai sus 
amintite din orasul Sovata,  jud. Mures. 
 
Obiect nr. 1 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Minei 

Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 
Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.824 [ml]; 

Prezenta documentaţie s-a realizat cu 
scopul de a prezenta soluţia tehnică fezabilă 
de realizare a lucrărilor de alimentare cu 
apa potabila si canalizare menajera, pentru 
straziile mai sus amintite din orasul Sovata,  
jud. Mures. 
 
Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Minei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.824 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]  
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Scenariu 1 Scenariu 2 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
16 [bari] De= 250 [mm] – 106.5 
[ml]; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 35 [buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10[bari]pentru refulare apa 
uzata=36 [ml]; 

❖ Camine de spalare = 1 [buc]; 
❖ SPAU – 1 [buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  menajera = 30 [buc]; 
 
❖ Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari] De= 110 [mm]–1.837 
[ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
16 [bari]  De=110[mm]–117 [ml] , 
executata prin      

 foraj orizontal; 
❖ Camine de vane 

pentruapa=6[buc]; 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10De = 32 mm - 240 [m]. 
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Cond.PVCSn8Dn 

250[mm]=914.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 21 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 110 [mm]–839 [ml]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 360 [m]. 
 
 

De= 250 [mm] – 106.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 35 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] pentru refulare apa uzata=36 
[ml]; 

❖ Camine de spalare = 1 [buc]; 
❖ SPAU – 1 [buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  menajera = 30 [buc]; 
 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]   De= 110 [mm]–1.837 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]De=110[mm]–117 [ml] , 
executata prin   foraj orizontal; 

❖ Camine de vane 
pentruapa=6[buc]; 

❖ Camine de bransament = 30 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 240 [m]. 
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Cond.PVCSn8Dn 

250[mm]=914.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 21 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]–610 [ml]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] De = 32 mm - 360 [m]. 
 
Obiect nr.3 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Iuhodului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.039 [ml]; 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

Obiect nr.3 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Iuhodului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.039 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 26 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 345 [ml]; 
❖ Camine de vane -3 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De = 32 mm - 360 [m]. 
 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str.  Sebesului 

❖ Retele de canalizare 
menajera 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
[mm] – 157,50 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 
10 De= 110 [mm] – 190 [m] 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizaremenajera = 6 [buc]; 

❖ Camine de spalare  - 1 [buc]; 
❖ Statie pompare ape uzata – 1 

[buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 32 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 110 [mm]– 192[ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 200 [mm]– 70 [ml]; 
❖ Camine de vana – 3 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 26 [buc]; 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 45 [buc]; 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] De= 110 [mm]– 345 [ml]; 
❖ Camine de vane -3 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]De 

= 32 mm - 360 [m] 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str.  Sebesului 

 Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 157,50 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 10  

De= 110 [mm] – 190 [m] 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de spalare  - 1 [buc]; 
❖ Statie pompare ape uzata – 1 

[buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 32 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 192[ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] De= 200 [mm]– 70 [ml]; 
❖ Camine de vana – 3 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran Dn 

80 [mm] – 2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. Balcescu 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] 
De= 90 [mm]–  141 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]   
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Scenariu 1 Scenariu 2 

De = 32 mm - 256 [m]. 
 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. 
Balcescu 

❖ Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De= 90 [mm]–  141 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 200 [mm]– 200 [ml]; 
❖ Camine de vane –2 [buc] 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
Obiect nr. 6– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 482 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 16 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 586 [ml]; 
❖ Camine de bransament =  5  

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 3 [buc] 
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Vapas 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 269,5 [ml]; 
❖ Conducta din PEHD PE 100 

Pn 10 De = 110 [mm] – 86 [ml] 
(refulare SPAU); 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 10 [buc]; 

❖ Statie pompare ape uzate – 
1[buc] 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 15 [buc]; 

De= 200 [mm]– 200 [ml]; 
❖ Camine de vane –2 [buc] 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
Obiect nr. 6– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 482 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 16 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 586 [ml]; 
❖ Camine de bransament =  5  

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran Dn 

80 [mm] – 3 [buc] 
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Vapas 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 269,5 [ml]; 
❖ Conducta din PEHD PE 100 Pn 

10De = 110 [mm] – 86 [ml] (refulare 
SPAU); 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 10 [buc]; 

❖ Statie pompare ape uzate – 
1[buc] 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 15 [buc]; 

 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]   De= 110 [mm]– 341 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2[buc]; 
❖ Statie de pompare pentru  

apa potabila – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 
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Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]– 341 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2[buc]; 
❖ Statie de pompare pentru  

apa potabila – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Obiect nr.8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta EHD PE 100 Pn 10 

De = 63  
[mm] – 134  [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 1 [buc]; 
❖ Statii de pompare individuale  

pentru fiecare gospodarie in parter 
– 11 [buc]; 

❖ Conducta EHD PE 100 Pn 10 
De=40 [mm] – 55  [ml]; 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 110 [mm]– 142 [ml]; 
❖ Camine de vane = 2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]. 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De = 32 mm - 112 [m]. 
❖  

Obiect nr. 9 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Dealul 
Rotund 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 118,50 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Obiect nr.8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8  De=200 

[mm]  
– 134  [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 4 [buc]; 
Statie de pompare pt. ape uzate – 1 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

De=110  
[mm] – 150  [ml]; 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 142 [ml]; 
❖ Camine de vane = 2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran Dn 

80 [mm] – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]. 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Obiect nr. 9 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Dealul Rotund 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 118,50 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]   De= 110 [mm]–85,0[ml]; 
❖ Camine de vane pentru apa=2 

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran Dn 

80 [mm] – 1 [buc] 
❖ Camine de bransament = 20 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
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Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]–85,0[ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc] 
❖ Camine de bransament = 20 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 160 [m]. 
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Primaverii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

16 De = 250 [mm] – 216 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari] De= 63 [mm] – 215 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate 

– 1 [buc]; 
❖ Statie de pompare 

individuala– 5 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari]  
pentru refulare apa uzata=122 [ml]; 
❖ Camine de spalare = 2 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 19 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16  [bari] De= 110 [mm]– 471 [ml] 
executata prin foraj orizontal; 

❖  Camine de vane pentru 
apa=2 [buc]; 

❖ Hidranti de incendiu 
subterani– 2 [buc]; 

❖ Camine de bransament = 19 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 mm - 152 [m]. 

 
 

De = 32 mm - 160 [m]. 
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Primaverii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] De = 250 [mm] – 431 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =14 [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 2 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] pentru refulare apa 
uzata=250 [ml]; 

❖ Camine de spalare = 4 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 19 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16   

[bari] De= 110 [mm]– 471 [ml] executata 
prin foraj orizontal; 
❖  Camine de vane pentru apa=2 

[buc]; 
❖ Hidranti de incendiu subterani– 

2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 19 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
❖ De = 32 [mm] - 152 [m]. 

 
Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 228 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru 

canalizare menajera = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 36 [buc]. 
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]  De= 110 [mm]– 573 [ml]; 
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Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 228 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru 

canalizare menajera = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 36 [buc]. 
 
Obiect nr. 12– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Coasta 
Restadului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 200 

mm – 90.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 4 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 15 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] De= 110 [mm]– 60 [ml]; 
❖  Camine de vane pentru 

apa=2 [buc]; 
❖ Hidranti de incendiu 

subterani– 1 [buc]; 
❖ Statie de pom. ape potabila–

1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 15 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 120 [m]. 
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  De= 110 [mm]– 573 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  De= 75 [mm]– 621 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 110 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 50 [mm]– 60 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 
[bari]  De= 75 [mm]– 621 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 
[bari]  De= 110 [mm]– 110 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 
[bari]  De= 50 [mm]– 60 [ml]; 

❖ Camine de vane = 11 [buc]; 
Hidrant de incendiu subteran Dn 80[mm] – 5 
[buc] 
Camine de bransament = 130 [buc] 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 1040 [m]. 
 
Obiect nr. 14 - Retea de apa str. Fagului 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]  De= 110 [mm]– 350 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari] De= 63 [mm]– 65 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru apa=4 

[buc]; 
❖ Statie de pompare ape 

potabila– 1 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran Dn 

80 [mm] – 4 [buc] 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

De = 32 mm - 240[m]. 
Obiect nr. 15– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Lunga 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
[mm] – 6.334 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 
[bari] De=110 [mm]–527[ml]–
refulare st.pompare; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera =180  [buc]; 

❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 4 
[buc]; 

❖ Camine de spalare = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 155 [buc]; 
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❖ Camine de vane = 11 [buc]; 
Hidrant de incendiu subteran Dn 80[mm] 
– 5 [buc] 
Camine de bransament = 130 [buc] 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 1040 [m]. 
 
Obiect nr. 14 - Retea de apa str. 
Fagului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 200 

mm – 192.50 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 30 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]– 427 
[ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10  [bari] De= 63 [mm]– 65 [ml]; 

❖ Camine de vane pentru 
apa=4 [buc]; 

❖ Statie de pompare ape 
potabila– 1 [buc]; 

❖ Hidrant de incendiu subteran 
Dn 80 [mm] – 4 [buc] 

❖ Camine de bransament = 30 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 mm - 240[m]. 

 
Obiect nr. 15– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Lunga si 
Atilla Joszsef 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16  [bari]  De= 250 [mm]– 6.220 
[ml]; 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
mm – 307 [ml]; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 136 [buc]; 

❖ Statii de pom. pentru ape 
uzate= 2 [buc]; 

Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] = 1.266 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =39  [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 48  [buc]; 
 
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
pompare apa potabila –cartier Iliesi 

❖ Statie de pompare ape potabila,  
complet echipata, avand Qp = 5,00 [l/s],  
Hp = 60 [mH2O] – 1 [buc]; 

La stabilirea perioadei de referinta se va tine 
seama de faptul ca activele initiale pot avea 
in vedere mai multe categorii: pregatirea 
terenului, cladiri si constructii, echipamente. 

Fiecare asemenea componenta a costului 
investitional are o perioada de inlocuire, 
exprimata in ani. 

Perioada de referinta a unui proiect, pe care 
se realizeaza fundamentarea financiara a 
acestuia, se determina prin insumarea 
numarului de ani de implementare si a 
numarului de ani de exploatare. 

Perioada de referinta reprezinta asadar 
numarul maxim de ani pentru care se 
realizeaza previziuni. 

In stabilirea corecta a acestei perioade, 
trebuie sa se tina seama de recomandarile 
Uniunii Europene asupra perioadei de 
referinta pe diferite domenii de activitate, 
care sunt prezentate in tabelul urmator: 

Domeniul de referinta Orizontul 
de timp 
mediu 

Drumuri de acces 40 

Staţii de tratare: ingine. 

civilă și conducte 
40 

Staţii de tratare: 15 
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❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10  [bari]  De= 110 [mm]– 527 
[ml]; 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 185 [buc]; 
 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10,16  [bari]  De= 110 [mm]– 1.890 
[ml]; 

❖ Camine de vane pentru 
apa=9 [buc]; 

❖ Hidrant de incendiu subteran 
Dn 80 [mm] – 11 [buc] 

❖ Camine de bransament = 185 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 mm – 1.480[m]. 
 

Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

16 De = 250 [mm] = 871.5[ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =30  [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 48  [buc]; 
 
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
pompare apa potabila –cartier Iliesi 

❖ Statie de pompare ape 
potabila, complet echipata , avand 
Qp = 5,00 [l/s], Hp = 60 [mH2O] – 
1 [buc]; 

 
La stabilirea perioadei de referinta se va 
tine seama de faptul ca activele initiale 
pot avea in vedere mai multe categorii: 
pregatirea terenului, cladiri si constructii, 
echipamente. 

Fiecare asemenea componenta a costului 
investitional are o perioada de inlocuire, 
exprimata in ani. 

Perioada de referinta a unui proiect, pe 
care se realizeaza fundamentarea 

chipament electromecanic 

Staţii de pompare 

(echipament) 
15 

Conducte de colectare  40 

Echipament mecanic 

(inclusiv tubulatură) 
15 

Echipament 

electromecanic (inclusiv 

producţia pentru siturile 

isolate) 

15 

Conexiuni canalizare 40 

 
 Intrucat investitia propusa se refera la 
infiintarea unui sistem de canalizare 
menajera, ca urmare a recomandarilor 
Uniunii Europene se alege perioada de 
referinta pentru investitia propusa de 30 de 
ani. 
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financiara a acestuia, se determina prin 
insumarea numarului de ani de 
implementare si a numarului de ani de 
exploatare. 

Perioada de referinta reprezinta asadar 
numarul maxim de ani pentru care se 
realizeaza previziuni. 

In stabilirea corecta a acestei perioade, 
trebuie sa se tina seama de 
recomandarile Uniunii Europene asupra 
perioadei de referinta pe diferite domenii 
de activitate, care sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

 

Domeniul de referinta Orizontul 
de timp 
mediu 

Drumuri de acces 40 

Staţii de tratare: ingine. 

civilă și conducte 
40 

Staţii de tratare: 

chipament electromecanic 
15 

Staţii de pompare 

(echipament) 
15 

Conducte de colectare  40 

Echipament mecanic 

(inclusiv tubulatură) 
15 

Echipament 

electromecanic (inclusiv 

producţia pentru siturile 

isolate) 

15 

Conexiuni canalizare 40 

 Intrucat investitia propusa se refera la 
infiintarea unui sistem de canalizare 
menajera, ca urmare a recomandarilor 
Uniunii Europene se alege perioada de 
referinta pentru investitia propusa de 30 
de ani. 
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Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente și 
reducerea impactului negativ al evacuărilor de ape uzate, în conformitate cu practicile și 
politicile UE. 

Concret, soluţiile propuse pentru extinderea retelelor de canalizare menajeră sunt 
avantajoase datorită următoarelor considerente:  
➢ sistemul de canalizare centralizat reduce riscul infestării apelor freatice, solului  și 

subsolului, afectate în prezent datorita existenţei în gospodăriile particulare a 
latrinelor, foselor septice sau puţurilor absorbante; 

➢ durată de viaţă ridicată (minim 50 de ani  în conditii normale de exploatare); 
➢ etanșeitate totală fată de apele freatice și de rădăcinile plantelor; 
➢ proprietăţi mecanice superioare; 
➢ rezistenţă la coroziune (conductele și inelele de etanșare sunt rezistente la 

substanţele chimice conţinute în mod normal în apele uzate menajere, respectiv 
solurile corozive; de asemenea conductele sunt rezistente la efectele microbiologice 
și la acţiunea animalelor subterane); 

➢ rezistenţă la uzură; 
➢ perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoltarea coloniilor de 

alge). 
➢ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și sanitare ale locuitorilor comunei; 
➢ protecţia mediului prin stoparea poluării apelor freatice din zona; 
➢ cresterea zestrei edilitare a localităţiilor din comuna și implicit a nivelului de trai; 
➢ crearea unei premize,  privind dezoltarea economică și comerciala în zonă. 

 
Concret, soluţiile propuse pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa  sunt 

avantajoase datorită următoarelor considerente:  
➢ etanșeitate totală fată de apele freatice și de rădăcinile plantelor; 
➢ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și sanitare ale locuitorilor comunei; 
➢ protecţia mediului prin stoparea poluării apelor freatice din zona; 
➢ cresterea zestrei edilitare a localităţiilor din comuna și implicit a nivelului de trai; 
➢ crearea unei premize,  privind dezoltarea economică și comerciala în zonă. 

 
Perioada de referinţă  pentru proiectul de investiţii „Extindere retea de alimentare 

cu apă si canalizare menajeră în orasul Sovata, judetul Mures ”,este de 30 ani și a fost 
stabilită în funcţie de sectorul de activitate în care se realizează investiţia, respectiv ”Apa și 
mediu”, conform perioadelor de referinţă indicative sugerate de Ghidul CE. Astfel, perioada 
de 30 ani se consideră o perioadă apropiată de durata vieţii economice a proiectului de 
investiţii, suficientă încât să cuprindă impactul pe termen mediu și lung.  

 
Localitatea Sovata, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din România, 
este situată în zona nord-estică a bazinului Transilvaniei, în extremitatea estică a judeţului 
Mureş. Al şaselea oraş după mărime al judeţului, Sovata se află la o distanţă de 60 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu-Mureş, fiind legat de reţeaua de localităţi a ţării prin 
drumul naţional DN 13-Bălăuşeri – Tg. Mureş într-o direcţie şi Odorhei–Miercurea Ciuc în 
cealaltă, respectiv DN 13A şi DJ 153, drum ce realizează legătura Sovata–Eremitu–Reghin. 
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4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, 
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia 

Scenariu 1 Scenariu 2 

În cadrul analizei vulnerabilitatilor se 
determină factorii care pot provoca 
modificări semnificative ale variabilelor 
critice identificate astfel încât indicatorii 
investiţiei să sufere modificări majore. 
Printre factorii de risc intalnit se numara 
factorii naturali si antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbari 
climatice): 

- Inundatii; 
- Alunecari de teren; 
- Incendiile; 
- Cutremure. 

Factori antropici: 
- Proiectare defectuosa; 
- Executie incorecta; 
- Exploatare necorespunzatoare; 
- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent 
intalniti in zona Transilvaniei, putem 
aminti alunecarile de teren si inundatii 
cauzate in special de fenomenul de 
topirea zapezilor. 

Din componentele climatice, cea mai 
mare actiune asupra dezvoltarii 
alunecarilor de teren o exercita 
precipitatiile atmosferice. 

Influenta indirecta se manifesta prin 
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii 
dintre parcelele rocilor argiloase ce 
constituie versanti. 

Influenta directa a precipitatiilor se 
realizeaza prin cresterea presiunii 
hidrostatice si hidrodinamice a apelor 
freatice dupa sezonul de ploi, cand este 
favorizata infiltratia. 

De asemenea, impactul antropic joaca un 
rol important in marirea suprafetelor 
afectate de alunecari de teren. 

Printre activitatile umane care se 
soldeaza cu activarea procesului de 
alunecare pot fi mentionate: 

- Extragerea argilei, nisipului, 

În cadrul analizei vulnerabilitatilor se 
determină factorii care pot provoca 
modificări semnificative ale variabilelor 
critice identificate astfel încât indicatorii 
investiţiei să sufere modificări majore. 
Printre factorii de risc intalnit se numara 
factorii naturali si antropici de mai jos: 
Factori naturali (pot produce schimbari 
climatice): 

- Inundatii; 
- Alunecari de teren; 
- Incendiile; 
- Cutremure. 

Factori antropici: 
- Riscuri contractuale; 
- Riscuri tehnice; 
- Riscuri determinate de factorul uman; 
- Riscuri institutionale si 

organizationale; 
- Riscuri in perioada de exploatare. 

Dintre factorii naturali preponderent intalniti 
in zona Transilvaniei, putem aminti 
alunecarile de teren si inundatii cauzate in 
special de fenomenul de topirea zapezilor. 
Din componentele climatice, cea mai mare 
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de 
teren o exercita precipitatiile atmosferice. 
Influenta indirecta se manifesta prin 
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii 
dintre parcelele rocilor argiloase ce 
constituie versanti. 
Influenta directa a precipitatiilor se 
realizeaza prin cresterea presiunii 
hidrostatice si hidrodinamice a apelor 
freatice dupa sezonul de ploi, cand este 
favorizata infiltratia. 
De asemenea, impactul antropic joaca un 
rol important in marirea suprafetelor afectate 
de alnecari de teren. 
Printre activitatile umane care se soldeaza 
cu activarea procesului de alunecare pot fi 
mentionate: 

- Extragerea argilei, nisipului, 
pietrisului din partea inferioara a 
versantilor ce conduce la diminuarea 
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pietrisului din partea inferioara a 
versantilor ce conduce la 
diminuarea stabilitatii acestora; 

- Amenajarea terenurilor de 
constructie in partea superioara a 
versantului de cele mai multe ori 
necesita, pentru nivelarea lui, 
adaugiri de pamant care, 
influenteaza negativ stabilitatea 
versantului; 

- Taierea de arbori si arbusti de pe 
versanti conduce la modificarea 
regimului hidrologic, cresterea 
presiunii hidrodinamice, 
inlaturaraea actiunii cu caracter de 
armatura a sistemului radicular al 
plantelor. 

Inundatiile pot avea cauze naturale 
printre care se numara ploile abundente 
sau topirea brusca a zapezilor, sau pot 
avea cauze antropice, omul poate sa 
intensifice producerea inundatiilor prin 
diferite actiuni ale sale precum: 

- Despaduririle 
- Lucrarile de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu 
deschidere prea mica care produc 
o micsorare a sectiunii de scurgere 

- Suprafete acoperite de asfalt sau 
beton, care impiedica infiltrarea 
apei 

- Distrugerea unor amenajari 
hidrotehnice 

Zona Transilvaniei, formatiunile colinare 
asigura omogenitatea reliefului si climei. 
Majoritatea colinelor au o orientare vest-
estica in functie de principalele interfluvii 
cu aceeasi orientare. Energia reliefului 
este in general accentuata de 
predominanta formatiunilor de gresii si 
nisipuri cimentate, destul de rezistente, 
precum si de gradul mai putin accentuat 
al defrisarilor. 
Fenomenele de alunecare aterenului si 
de dezvoltare a torentilor de toate gradele 
se intalnesc insa frecvent. 
 

stabilitatii acestora; 
- Amenajarea terenurilor de constructie 

in partea superioara a versantului de 
cele mai multe ori necesita, pentru 
nivelarea lui, adaugiri de pamant 
care, influenteaza negativ stabilitatea 
versantului; 

- Taierea de arbori si arbusti de pe 
versanti conduce la modificarea 
regimului hidrologic, cresterea 
presiunii hidrodinamice, inlaturaraea 
actiunii cu caracter de armatura a 
sistemului radicular al plantelor. 

Inundatiile pot avea cauze naturale printre 
care se numara ploile abundente sau 
topirea brusca a zapezilor, sau pot avea 
cauze antropice, omul poate sa intensifice 
producerea inundatiilor prin diferite actiun 
ale sale precum: 

- Despaduririle 
- Lucrarile de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu 
deschidere prea mica care produc o 
micsorare a sectiunii de scurgere 

- Suprafete acoperite de asfalt sau 
beton, care impiedica infiltrarea apei 

- Distrugerea unor amenajari 
hidrotehnice 

Zona Transilvaniei, formatiunile colinare 
asigura omogenitatea reliefului si climei. 
Majoritatea colinelor au o orienatre vest-
estica in functie de principalele interfluvii cu 
aceeasi orientare.Energia reliefului este in 
general accentuata de predominanta 
formatiunilor de gresii si nisipuri cimentate, 
destul de rezistente, precum si de gradul 
mai putin accentuat al defrisarilor. 
Fenomenele de alunecare aterenului si de 
dezvoltare a torentilor de toate gradele se 
intalnesc insa frecvent. 
 
Factori antropici: 

- Proiectare defectuosa; 
- Executie incorecta; 
- Exploatare necorespunzatoare; 
- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

• lipsa de personal specializat și calificat 
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Factori antropici: 
- Proiectare defectuosa; 
- Executie incorecta; 
- Exploatare necorespunzatoare; 
- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

• lipsa de personal specializat și 
calificat 

• nerespectarea investiţiei și a 
documentaţiei de licitaţie 

• depășirea costurilor alocate 

• evaluări geotehnice neadecvate 

• control defectuos al calităţii 

• disponibilitatea materialelor și 
echipamentelor 

• nerespectarea condiţiilor de siguranţă 
și sănătate 

• contaminarea mediului înconjurător 
Executie incorecta 

• nerespectarea solutiei proiectate 

• întârzieri de finalizare 
 
 
 

Exploatare necorespunzatoare 
Principalul risc care poate să apară este 
legat de capacitatea beneficiarului 
investiţiei de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiţie 
realizat. Ne referim aici la posibilitatea 
menţinerii nivelului de performanţă și a 
costurilor de exploatare în limitele 
planificate. 
Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• erori de operare 

• vandalism 

• nerespectarea investiţiei și a 
documentaţiei de licitaţie 

• depășirea costurilor alocate 

• evaluări geotehnice neadecvate 

• control defectuos al calităţii 

• disponibilitatea materialelor și 
echipamentelor 

• nerespectarea condiţiilor de siguranţă și 
sănătate 

• contaminarea mediului înconjurător 
Executie incorecta 

• nerespectarea solutiei proiectate 

• întârzieri de finalizare 
 
Exploatare necorespunzatoare 
Principalul risc care poate să apară este 
legat de capacitatea beneficiarului investiţiei 
de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiţie 
realizat. Ne referim aici la posibilitatea 
menţinerii nivelului de performanţă și a 
costurilor de exploatare în limitele 
planificate. 
Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• erori de operare 

• vandalism 
 

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum 

Scenariu 1 Scenariu 2 

În etapa de execuţie a lucrărilor: 
Pentru realizarea lucrărilor, necesarul de 
apă industrială pentru execuţie si 
efectuării probelor de presiune și 
etanșeitate a conductelor, se va asigura 
cu ajutorul cisternelor.  

În etapa de execuţie a lucrărilor: 
Pentru realizarea lucrărilor, necesarul de 
apă industrială pentru execuţie si efectuării 
probelor de presiune și etanșeitate a 
conductelor, se va asigura cu ajutorul 
cisternelor.  
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La faza de execuţie a lucrărilor de 
construcţii proiectate, asigurarea cu 
energie electrică a echipamentelor 
electrice utilizate, se va realiza din 
generatoare proprii. 
În etapa de exploatare: 
Pentru realizarea investiţiei este necesară 
alimentarea cu energie electrică a 
echipamentelor electrice a 
achipamentelor ( statii de pompare pentru 
apa potabila si statii de pompare pentru 
apa uzata). Racordul electric va fi realizat 
din reţeaua de joasă tensiune existentă, 
conform Avizului tehnic de racordare ce 
va fi obţinut prin grija Antreprenorului și 
cu sprijinul Beneficiarului. 

La faza de execuţie a lucrărilor de 
construcţii proiectate, asigurarea cu 
energie electrică a echipamentelor 
electrice utilizate, se va realiza din 
generatoare proprii. 
În etapa de exploatare: 
Pentru realizarea investiţie este necesară 
alimentarea cu energie electrică a 
echipamentelor electrice cu care va fi 
echipată Gospodăria de apă. De 
asemenea, este necesara alimentarea cu 
energie electrica a puturilor pentru apa 
bruta. Racordul electric va fi realizat din 
reţeaua de joasă tensiune existentă, 
conform Avizului tehnic de racordare ce va 
fi obţinut prin grija Antreprenorului și cu 
sprijinul Beneficiarului. 

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

Scenariu 1 Scenariu 2 

a) Impactul social si cultural, 
egalitatea de sanse 

Realizarea investiţiei fundamentată în 
prezenta documentaţie conduce la 
crearea unei infrastructuri adecvate ce va 
asigura accesul la reţelele de utilităţi 
publice (reţeaua de  alimentare cu apa si 
retele de canalizare menajera). 
Realizarea investiţiei va asigura prin 
componentele sale: 
- dezvoltarea spaţiului rural; 
- ridicarea standardului de viaţă a 

populaţiei prin îmbunătăţirea nivelului 
de trai; 

- imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei; 

- susţinerea stopării fenomenului de 
depopulare din mediul rural prin 
reducerea decalajelor rural-urban 

- atragerea investiţiilor în zonele rurale. 
- crearea de noi locuri de muncă 
- diminuarea tendinţelor de declin 

social și economic 
- realizarea unui impact pozitiv asupra 

mediului uman, asupra stării de 
sănătate a populaţiei, cât și asupra 

a) Impactul social si cultural, egalitatea 
de sanse 

Realizarea investiţiei fundamentată în 
prezenta documentaţie conduce la crearea 
unei infrastructuri adecvate ce va asigura 
accesul la reţelele de utilităţi publice 
(reţeaua de  alimentare cu apa si retele de 
canalizare menajera). 
Realizarea investiţiei va asigura prin 
componentele sale: 
- dezvoltarea spaţiului rural; 
- ridicarea standardului de viaţă a 

populaţiei prin îmbunătăţirea nivelului 
de trai; 

- imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei; 

- susţinerea stopării fenomenului de 
depopulare din mediul rural prin 
reducerea decalajelor rural-urban 

- atragerea investiţiilor în zonele rurale. 
- crearea de noi locuri de muncă 
- diminuarea tendinţelor de declin social 

și economic 
- realizarea unui impact pozitiv asupra 

mediului uman, asupra stării de 
sănătate a populaţiei, cât și asupra 
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mediului fizic, asupra regimului de 
calitate al apelor subterane, al solului 
și subsolului. 

b) Estimari privind forta de munca 
ocupata prin realizarea investitiei: in 
faza de realizare, in faza de operare 

În cadrul fazei de execuţie a lucrărilor 
proiectate pot fi create locuri de muncă 
specifice lucrărilor de construcţie (lucrări 
de drumuri, lucrări de reţele edilitare), 
fiind implicaţi muncitori din următoarele 
specializări: 

 dulgher construcţii  
 fierar betonist 
 instalator  
 instalator sanitar 
 lăcătuș construcţii metalice 
 mașinist utilaje construcţii 
 montator conducte 
 muncitor deservire 
 muncitor deservire construcţii   

mașini  
 muncitor deservire construcţii 

montaj 
 muncitor încărcare-descărcare 

materiale 
 muncitor necalificat 
 săpător 
 sudor 
 instalator retele electrice 

 
Pentru realizarea în termen a lucrărilor de 
construcţii stabilite se estimează un 
necesar total de forţă de muncă de cca 
30 de persoane direct implicate în 
execuţia lucrărilor. 
Pentru unele categorii de lucrări, forţa de 
muncă urmează a fi recrutată de pe piaţa 
locală, doar în cazul în care constructorul 
nu dispune de un număr suficient de 
personal. 
Totodată, din raţionamente de 
eficientizare a propriei activităţi, 
constructorii optează, uneori, pentru 
angajarea pe perioadă determinată a unei 
importante părţi a forţei de muncă, de 
regulă din localitatea în care se execută 

mediului fizic, asupra regimului de 
calitate al apelor subterane, al solului 
și subsolului. 

b) Estimari privind forta de munca 
ocupata prin realizarea investitiei: in 
faza de realizare, in faza de operare 

În cadrul fazei de execuţie a lucrărilor 
proiectate pot fi create locuri de muncă 
specifice lucrărilor de construcţie (lucrări 
de drumuri, lucrări de reţele edilitare), fiind 
implicaţi muncitori din următoarele 
specializări: 

 dulgher construcţii  
 fierar betonist 
 instalator  
 instalator sanitar 
 lăcătuș construcţii metalice 
 mașinist utilaje construcţii 
 montator conducte 
 muncitor deservire 
 muncitor deservire construcţii mașini  
 muncitor deservire construcţii 

montaj 
 muncitorîncărcare-descărcare 

materiale 
 muncitor necalificat 
 săpător 
 sudor 
 instalator retele electrice 

 
Pentru realizarea în termen a lucrărilor de 
construcţii stabilite se estimează un 
necesar total de forţă de muncă de cca 60 
de persoane direct implicate în execuţia 
lucrărilor. 
Pentru unele categorii de lucrări, forţa de 
muncă urmează a fi recrutată de pe piaţa 
locală, doar în cazul în care constructorul 
nu dispune de un număr suficient de 
personal. 
Totodată, din raţionamente de eficientizare 
a propriei activităţi, constructorii optează, 
uneori, pentru angajarea pe perioadă 
determinată a unei importante părţi a forţei 
de muncă, de regulă din localitatea în care 
se execută lucrările. 
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lucrările. 
 
Gestionarea investiţiei după finalizarea 
lucrărilor revine Operatorului Regional, 
în baza Contractului de Concesiune 
semnat cu Consiliului Local. Operatorul 
Regional dispune de personal de 
exploatare pentru sistemele de apa și 
canalizare, ce poate prelua investiţia 
propusa. 
c) Impactul asupra factorilor de 
mediu, inclusiv asupra biodiversitatii 
si a siturilor protejate 

Pentru a minimiza potenţialul impact 
negativ asupra factorilor de mediu și 
pentru siguranţa lucrătorilor, materialele 
vor fi furnizate doar de agenţi autorizaţi, 
conform cerinţelor din caietele de sarcini. 
Mai mult, orice echipament utilizat în 
timpul lucrărilor de construcţie trebuie să 
corespundă standardelor europene 
pentru siguranţa mediului și sănătatea 
lucrătorilor. 
Impactul investiţiei asupra mediului se va 
manifesta pe două axe de timp astfel: 

 în perioada de execuţie a 
investiţiei; 

 în perioada de exploatare a 
investiţiei. 

În perioada de execuţie, lucrările de 
construcţii vor avea cel mai mare impact 
asupra mediului înconjurător. Lucrările de 
construcţie exprimate prin terasamente, 
lucrări de instalaţii și conducte de utilităţi, 
vor genera următoarele surse de poluare 
a mediului: 

 praf, datorat manipulării solului de 
către utilaje; 

 zgomot, rezultat al funcţionării 
utilajelor și echipamentelor 
necesare; 

 deșeuri, rezultate din procesul 
tehnologic și cel de manipulare a 
materialelor. 

Funcţionarea utilajelor de construcţie, a 
mijloacelor de transport și activitatea de 
șantier nu afectează decât perimetrul 

Gestionarea investiţiei după finalizarea 
lucrărilor revine Operatorului Regional, în 
baza Contractului de Concesiune semnat 
cu Consiliului Local. Operatorul Regional 
dispune de personal de exploatare pentru 
sistemele de apa și canalizare, ce poate 
prelua investiţia propusa. 
 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, 
inclusiv asupra biodiversitatii si a 
siturilor protejate 

Pentru a minimiza potenţialul impact 
negativ asupra factorilor de mediu și pentru 
siguranţa lucrătorilor, materialele vor fi 
furnizate doar de agenţi autorizaţi, conform 
cerinţelor din caietele de sarcini. Mai mult, 
orice echipament utilizat în timpul lucrărilor 
de construcţie trebuie să corespundă 
standardelor europene pentru siguranţa 
mediului și sănătatea lucrătorilor. 
Impactul investiţiei asupra mediului se va 
manifesta pe două axe de timp astfel: 

 în perioada de execuţie a investiţiei; 
 în perioada de exploatare a 

investiţiei. 
În perioada de execuţie, lucrările de 
construcţii vor avea cel mai mare impact 
asupra mediului înconjurător. Lucrările de 
construcţie exprimate prin terasamente, 
lucrări de instalaţii și conducte de utilităţi, 
vor genera următoarele surse de poluare a 
mediului: 

 praf, datorat manipulării solului de 
către utilaje; 

 zgomot, rezultat al funcţionării 
utilajelor și echipamentelor 
necesare; 

 deșeuri, rezultate din procesul 
tehnologic și cel de manipulare a 
materialelor. 

Funcţionarea utilajelor de construcţie, a 
mijloacelor de transport și activitatea de 
șantier nu afectează decât perimetrul 
amplasamentului investiţiei. 
La realizarea lucrărilor de construcţii 
propuse în prezentul proiect, se 
recomandă,  următoarele măsuri menite să 
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amplasamentului investiţiei. 
La realizarea lucrărilor de construcţii 
propuse în prezentul proiect, se 
recomandă următoarele măsuri menite să 
reducă la minimum poluarea mediului: 

 utilizarea de materiale și tehnologii 
moderne, cu performanţe ridicate, 
ușor de manipulat și aplicat, care 
să nu aibă influenţe negative 
asupra factorilor de mediu; 

 organizarea de șantier să ocupe o 
suprafaţă de teren cât mai redusă; 

 efectuarea unor lucrări de refacere 
a mediului natural și antropic, în 
cazul în care a fost afectat prin 
lucrările de construcţii (ex. 
stabilizarea solului, replantarea 
vegetaţiei în zonele cu lucrări, 
înlocuirea arborilor distruși și a 
structurilor de delimitare a 
amplasamentelor); 

 stocarea și evacuarea atentă a 
materialelor de construcţii 
periculoase din punct de vedere al 
siguranţei factorilor de mediu, 
precum și a deșeurilor rezultate în 
urma lucrărilor de construcţii; 

 pentru evitarea poluării aerului cu 
praf și vapori pe durata lucrărilor 
de construcţie se recomandă 
controlul acestora cu apă sau cu 
alte mijloace; 

 în cadrul proiectului tehnic la toate 
articolele de lucrări ce au implicaţii 
asupra mediului se vor prevedea 
măsuri de readucere a terenului 
înconjurător la starea iniţială, sau 
chiar corecţii care să diminueze 
impactul negativ asupra mediului. 

În perioada de utilizare a investiţiei este 
garantată siguranţa în exploatare, igiena 
și sănătatea utilizatorilor. 
Echipamentele și materialele propuse la 
realizarea extinderii reţelei de apă și 
canalizare menajeră precum și a staţiei 
de pompare apă uzată au caracteristici 
performante ce asigură siguranţa în 
exploatare, cu un impact minim asupra 

reducă la minimum poluarea mediului: 
 utilizarea de materiale și tehnologii 

moderne, cu performanţe ridicate, 
ușor de manipulat și aplicat, care să 
nu aibă influenţe negative asupra 
factorilor de mediu; 

 organizarea de șantier să ocupe o 
suprafaţă de teren cât mai redusă; 

 efectuarea unor lucrări de refacere a 
mediului natural și antropic, în cazul 
în care a fost afectat prin lucrările de 
construcţii (ex. stabilizarea solului, 
replantarea vegetaţiei în zonele cu 
lucrări, înlocuirea arborilor distruși și 
a structurilor de delimitare a 
amplasamentelor); 

 stocarea și evacuarea atentă a 
materialelor de construcţii 
periculoase din punct de vedere al 
siguranţei factorilor de mediu, 
precum și a deșeurilor rezultate în 
urma lucrărilor de construcţii; 

 pentru evitarea poluării aerului cu 
praf și vapori pe durata lucrărilor de 
construcţie se recomandă controlul 
acestora cu apă sau cu alte 
mijloace; 

 în cadrul proiectului tehnic la toate 
articolele de lucrări ce au implicaţii 
asupra mediului se vor prevedea 
măsuri de readucere a terenului 
înconjurător la starea iniţială, sau 
chiar corecţii care să diminueze 
impactul negativ asupra mediului. 
 

În perioada de utilizare a investiţiei este 
garantată siguranţa în exploatare, igiena și 
sănătatea utilizatorilor. 
Echipamentele și materialele propuse la 
realizarea extinderii reţelei de apă și 
canalizare menajeră precum și a staţiei de 
pompare apă uzată au caracteristici 
performante ce asigură siguranţa în 
exploatare, cu un impact minim asupra 
mediului. 
Evaluarea impactului proiectului asupra 
mediului a avut la bază următoarele: 

 analiza se face atât pentru perioada 
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mediului. 
Evaluarea impactului proiectului asupra 
mediului a avut la bază următoarele: 

 analiza se face atât pentru 
perioada de execuţie cât și pentru 
perioada de exploatare; 

 se au în vedere toţi factorii de 
mediu: apă, aer, sol, floră, faună, 
comunitate umană, fond construit 
etc.; 

 se are în vedere, în baza unor 
experienţe similare, intensitatea 
poluării și durata de manifestare a 
fenomenului poluator pe perioada 
de execuţie a lucrărilor. 

 
Evaluarea globală a impactului 
investiţiei proiectate asupra mediului 
înconjurător a condus la concluzia că 
acesta va fi supus efectului uman în 
limite admisibile, realizarea lucrărilor 
proiectate contribuind la reducerea 
efectelor negative asupra factorilor de 
mediu. 
 
d) Impactul obiectivului de 
investitie raportat la contextul natural 
si antropic in care se integreaza, dupa 
caz 

Nu este cazul. 

de execuţie cât și pentru perioada 
de exploatare; 

 se au în vedere toţi factorii de 
mediu: apă, aer, sol, floră, faună, 
comunitate umană, fond construit 
etc.; 

 se are în vedere, în baza unor 
experienţe similare, intensitatea 
poluării și durata de manifestare a 
fenomenului poluator pe perioada 
de execuţie a lucrărilor. 

 
Evaluarea globală a impactului 
investiţiei proiectate asupra mediului 
înconjurător a condus la concluzia că 
acesta va fi supus efectului uman în 
limite admisibile, realizarea lucrărilor 
proiectate contribuind la reducerea 
efectelor negative asupra factorilor de 
mediu. 
 

d) Impactul obiectivului de investitie 
raportat la contextul natural si 
antropic in care se integreaza, dupa 
caz 

Nu este cazul. 

4.5. Analiza cereri de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 
investitii 

Analiza cererii  

✓ CANALIZARE MENAJERA  

În calculul necesarului pentru apă  uzata se consideră consumatorii de pe strazile care fac 
obiectul prezentului proiect. 
 

- populaţie stabilită        : 1.778  locuitori; 
 
Dimensionarea capacităţii  de ape uzate evacuate se calculeaza  conform STAS1846-
1/2006  la Qzi max 

- debite caracteristice de ape uzate: 
 debit uzat zilnic mediu:    Qs uz zi med          =   266,70    [m3/zi ] 
 debit uzat zilnic maxim:   Qs uz zi max           =   346,70    [m3/zi ] 
 debit uzat orar maxim:     Qs uz orar max     =     14,45    [m3/h] = 4.02 [l/s] 
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În funcţie de numărul de persoane deservite aferente reţelei de canalizare  pe orizontul de 
timp și consumul specific de apă uzată se determină  debitul anual de apă uzată. 
 
Debitul anual de apă uzată maxim estima  ce va rezulta in decursul unui an pentru 
strazile cuprinse in proiect este de 97.345,50 [ mc/an]. 

 
În calculul necesarului de apă se consideră consumatorii confirmati prin actele încheiate cu 
autoritaţile locale. 
 
✓ ALIMENTAREA CU APA 

În calculul necesarului pentru apă  uzata se consideră consumatorii de pe  strazile care fac 
obiectul prezentului proiect. 
 

- populaţie stabilită        : 2.209  locuitori; 
 
Dimensionarea capacităţii  de ape se calculeaza  conform STAS1846-1/2006  la Qzi max 

- debit zilnic mediu:    „Qzi med”   
Qzi med = Ng+ Np = 331.35 [mc/zi] 
 

- debit zilnic maxim:    „Qzi max”              
Qzi max= Qzi med x kzi = 331.35 x 1,30 = 430.75  [m3/zi] 
 

- debit orar maxim:       
- Qor max= Qzi max / 24 x kor = 430.75 / 24 x 2,80 =50.25 [mc/h] =13.96 [ l/s] 

  
Debitul anual de apă potabila  preluata si tratat, pentru strazile cuprinse in 

proiect ce va rezulta prin implementarea proiectului este de 120.915,38 [ mc/an]. 
 
În varianta cu proiect veniturile rezultă din tarifele aplicate pentru serviciul de 

canalizare. 
 
Tarifele la serviciile de bază, practicate de operatorul local, sunt următoarele: 
 

 *Preţurile conţin 9% [TVA]      **Preţurile conţin 19% [TVA] 
 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Principala nevoie din care deriva cererea 
de bunuri si servicii a locuitorilor localitatii 
din comuna Vinatori, o reprezinta 
cresterea nivelului de trai pentru 
populatie. 
Cresterea nivelului de trai atrage dupa 
sine beneficii asupra populatiei, printre 

Principala nevoie din care deriva cererea 
de bunuri si servicii a locuitorilor localitatii 
din comuna Vinatori, o reprezinta cresterea 
nivelului de trai pentru populatie. 
Cresterea nivelului de trai atrage dupa sine 
beneficii asupra populatiei, printre care 
amintim: 

Preţ apă potabilă 
lei/mc* 

Canalizare-epurare ape 
uzate menajere 

lei/mc** 

Canalizare ape 
pluviale 
lei/mc** 

Data aplicării 
preţului 

4.30 3.47 0.90 01/01/2021 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

care amintim: 
 Cresterea natalitatii in zona; 
 Eliminarea fenomenului de migrare 

a populatiei tinere spre zona 
urbana; 

 Cresterea frecventei scolare; 
 Dezvoltarea turismului in zona si 

implicit aparitia de locuri de munca 
noi, etc. 

Dimensionarea obiectivului de investitii 
este determinata de cererea de consum a 
populatiei. 
Realizarea infrastructurii de alimentare cu 
apa va determina posibilitatea de 
bransare a populatiei din localitate, 
facand posibila alimentarea cu apa 
potabila in mod curent si neintrerupt la 
presiunea si debitul necesar. 
Dimensionarea obiectivului de investitie 
s-a realizat in baza unui breviar de calcul, 
in care sunt evidentiate nevoia si cerinta 
de apa a localitatii, calculat conform 
normelor in vigoare si avand in vedere 
perspectiva cresterii populatiei in zona. 

 Cresterea natalitatii in zona; 
 Eliminarea fenomenului de migrare 

a populatiei tinere spre zona 
urbana; 

 Cresterea frecventei scolare; 
 Dezvoltarea turismului in zona si 

implicit aparitia de locuri de munca 
noi, etc. 

Dimensionarea obiectivului de investitii 
este determinata de cererea de consum a 
populatiei. 
Realizarea infrastructurii de alimentare cu 
apa va determina posibilitatea de bransare 
a populatiei din localitate, facand posibila 
alimentarea cu apa potabila in mod curent 
si neintrerupt la presiunea si debitul 
necesar. 
Dimensionarea obiectivului de investitie s-a 
realizat in baza unui breviar de calcul, in 
care sunt evidentiate nevoia si cerinta de 
apa a localitatii, calculat conform normelor 
in vigoare si avand in vedere perspectiva 
cresterii populatiei in zona. 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară   

Pentru analiza financiară se utilizează metodologia analizei fluxului de numerar 
actualizat, care utilizează o metodă incrementală, în care se  compară scenariul “ cu 
proiect” cu alternativa scenariului “fără proiect”. 

În cadrul analizei financiare se realizează prezentarea costurilor previzionate și a 
sumelor alocate de la bugetul local sau alte surse, pentru un orizont de timp de 30 de ani. 
Pe baza acestora se calculează indicatorii VAN și RIR cu o rată de actualizare de 5%. 

 
Ipoteze cheie  
Următoarele date de intrare  au fost utilizate în elaborarea analizei financiare:  

 Parametrii macroeconomici folosiţi în ACB  se bazează  pe prognozele  folosite în 
ACB  aferente Master Plan pentru sectorul apă – canal judeţul Mureș 

 Rata de actualizare utilizată este de 5%  
 Volum de apă uzată colectat de sistemul de canalizare  
 Costul de investiţie aferent proiectului reprezintă totalul cheltuielilor eligibile și 

neeligibile ale proiectului 
 Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, 

ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este 
suportată de instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De 
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aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile 
inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieșire, ce urmează a fi plătit efectiv. 
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Indicatori de performanţă 
 
Măsurarea performanţei include practici care se refera la identificarea, 

monitorizarea și comunicarea rezultatelor de performanţă prin folosirea indicatorilor 
de performanţă.  

 
Indicatorii de performanţă prezintă indicaţii concise despre reușita proiectului. 
Calculul acestor indicatori va avea utilizare în selectarea și aprobarea finanţării 
nerambursabile necesare susţinerii proiectului de investiţii.   
 
Factorul timp este luat în calculul fluxurilor financiare, prin aplicarea unui coeficient 
de actualizare de 5%, conform recomandărilor pentru elaborarea ACB. Valoarea 
Actualizată Netă (VAN) este suma algebrică a plăţilor și încasărilor estimate, 
actualizate la momentul efectuării investiţiei din care se scade investiţia. 
 
Rata internă de rentabilitate (RIR) este costul maxim pe care unitatea bugetară poate 
să-l suporte pentru finanţarea unei investiţii. Este util să fie calculate atât VAN, cât și 
RIR.  
 
Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară, VAN trebuie să fie negativ, iar 
RIRF/C mai mică decât rata de actualizare utilizată  (RIRF/C < 5).  
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Fluxul de numerar cumulat - Sustenabilitatea financiară – Indicatori de performanta 

 

 
 



 

 

PR. NR. 73/2018                                                                                                                                      FAZA SF 
  

 

Valoarea actualizată netă (VAN)  

 

VAN indică valoarea actuală, la momentul 0, a implementării proiectului ce va genera 
în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli.  

 
Valoarea actualizată netă s-a obţinut pe baza formulei: 
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 Unde:  r = rata de actualizare (5%) 
Io =  investiţia iniţială 
CF = fluxurile de numerar anuale (diferenţa Vi-Ci) 
VR = valoarea reziduală 
n = durata de viaţă a investiţiei 

Confom calculelor VAN = -17,990,191 lei 

Rezultatul VAN fiind negativ denotă faptul că lucrarea necesită sprijin financiar 
nerambursabil . 
 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) rezulta din ecuaţia de egalare a valorii nete 
actualizate (VAN) cu zero. 
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în care  
            Io= investiţia iniţială 
            CF=fluxurile de numerar anuale (diferenţa Vi-Ci) 

VR=valoarea reziduală 
n=durata de viaţă a investiţiei 

RIRF/C = -0.67% < 5% 
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4.7. Analiza economica*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost 
beneficiu sau, dupa caz analiza cost-eficacitate 

Prin excepţie de la prevederile pct.47 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 
totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost – eficacitate. 
 
Analiza cost eficacitate 
 
 Raportul cost/eficacitate relevă faptul că eficacitatea - în termeni de extindere a retelei 
de apa si canalizare este net superioară eforturilor (costurilor) implicate de obținerea acestui 
rezultat.  
În concluzie, analiza cost-eficacitate recomandă ca oportună finanțarea proiectului de 
investiție propus. 
 

4.8. Analiza de senzitivitate*3) 

Prin excepţie de la prevederile pct.47 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 
totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost – eficacitate. 
 
4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor   
 

Scenariu 1 Scenariu 2 

În cadrul analizei de risc se determină calitativ 
factorii care pot provoca modificări 
semnificative ale variabilelor critice 
identificate astfel încât indicatorii investiției să 
sufere modificări majore: 

• Numărul de gospodării branşate 

• Venitul mediu per gospodărie 

• Cheltuielile totale de exploatare 

• Valoarea costurilor totale de exploatare 

• Factorul de actualizare este dependent şi 
sensibil la modificarea următorilor factori: 

• Dinamica generală a economiei 
româneşti 

• Rata de inflaţie 

• Stabilitatea politică şi socială 
Ipoteze la diferite nivele 
Fluxul de derulare a investiţiei este compus 
dintr-o gamă de activităţi care se finalizează 
cu obţinerea unor rezultate necesare atingerii 
obiectivelor investiţiei. Activităţile investiției au 
la bază o serie de ipoteze sau prezumţii care 
trebuiesc în prealabil soluţionate pentru 

În cadrul analizei de risc se determină calitativ 
factorii care pot provoca modificări 
semnificative ale variabilelor critice 
identificate astfel încât indicatorii investiției să 
sufere modificări majore: 

• Numărul de gospodării branşate 

• Venitul mediu per gospodărie 

• Cheltuielile totale de exploatare 

• Valoarea costurilor totale de exploatare 

• Factorul de actualizare este dependent şi 
sensibil la modificarea următorilor factori: 

• Dinamica generală a economiei 
româneşti 

• Rata de inflaţie 

• Stabilitatea politică şi socială 
Ipoteze la diferite nivele 
Fluxul de derulare a investiţiei este compus 
dintr-o gamă de activităţi care se finalizează 
cu obţinerea unor rezultate necesare atingerii 
obiectivelor investiţiei. Activităţile investiției au 
la bază o serie de ipoteze sau prezumţii care 
trebuiesc în prealabil soluţionate pentru 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

derularea în bune condiţii a proiectului. 
Ipotezele apar ca factori mai presus de 
controlul direct al investiției şi sunt necesare a 
se defini pentru succesul proiectului. 
S-au identificat riscuri care pot interveni în 
următoarele faze ale investiției: 
1. faza de pregătire şi elaborare a investiţiei 
2. faza de implementare a investiţiei şi de 
realizare efectivă a lucrărilor 
3. faza operaţională (de operare propriu-zisă 
a sistemului) 
 
1. Riscuri specifice fazei de pregătire şi 
elaborare a investiţiei: 
Riscuri economice 

• creşterea preţului la energie 

• variaţia ratelor de schimb 

• creşterea costului la utilităţi 
Riscuri contractuale 

• întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale 

• întârzieri la primirea ofertelor din partea 
producătorilor de materiale, utilaje, 
echipamente 

• forţa majoră 
Riscuri financiare 

• greutăţi birocratice în accesarea surselor 
interne / externe de finanţare 

• creşterea costurilor pentru investiţia de 
bază 

Riscuri de mediu 

• degradarea sau contaminarea terenului în 
timpul derulării investiției din cauza 
deşeurilor din construcţii 

Riscuri politice 

• schimbări politice majore 

• renunţarea la derularea investiției în urma 
presiunilor politice sau a reorientării 
investiţionale la nivel regional sau local 

2. Riscuri specifice fazei de implementare 
a investiţiei 
Riscuri contractuale 

• întârzieri ale procesului de licitaţie 

• incoerenţa caietelor de sarcini 

• erori în documentaţia de execuţie 

• subiectivitate în selectarea contractorului 

• întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale 

derularea în bune condiţii a proiectului. 
Ipotezele apar ca factori mai presus de 
controlul direct al investiției şi sunt necesare a 
se defini pentru succesul proiectului. 
S-au identificat riscuri care pot interveni în 
următoarele faze ale investiției: 
1. faza de pregătire şi elaborare a investiţiei 
2. faza de implementare a investiţiei şi de 
realizare efectivă a lucrărilor 
3. faza operaţională (de operare propriu-zisă 
a sistemului) 
 
1. Riscuri specifice fazei de pregătire şi 
elaborare a investiţiei: 
Riscuri economice 

• creşterea preţului la energie 

• variaţia ratelor de schimb 

• creşterea costului la utilităţi 
Riscuri contractuale 

• întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale 

• întârzieri la primirea ofertelor din partea 
producătorilor de materiale, utilaje, 
echipamente 

• forţa majoră 
Riscuri financiare 

• greutăţi birocratice în accesarea surselor 
interne / externe de finanţare 

• creşterea costurilor pentru investiţia de 
bază 

Riscuri de mediu 

• degradarea sau contaminarea terenului în 
timpul derulării investiției din cauza 
deşeurilor din construcţii 

Riscuri politice 

• schimbări politice majore 

• renunţarea la derularea investiției în urma 
presiunilor politice sau a reorientării 
investiţionale la nivel regional sau local 

2. Riscuri specifice fazei de implementare 
a investiţiei 
Riscuri contractuale 

• întârzieri ale procesului de licitaţie 

• incoerenţa caietelor de sarcini 

• erori în documentaţia de execuţie 

• subiectivitate în selectarea contractorului 

• întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

• forţa majoră 
Riscuri tehnice (construcţie şi exploatare) 

• lipsa de personal specializat şi calificat 

• nerespectarea investiţiei şi a 
documentaţiei de licitaţie 

• depăşirea costurilor alocate 

• evaluări geotehnice neadecvate 

• control defectuos al calităţii 

• disponibilitatea materialelor şi 
echipamentelor 

• nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 
sănătate 

• contaminarea mediului înconjurător 

• întârzieri de finalizare 
Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• erori de operare 

• vandalism 
Riscuri instituţionale şi organizaţionale 

• management de investiţie neadecvat 

• selecţia neadecvată a subcontractanţilor 

• planificare neadecvata 

• erori operaţionale şi de sistem 

• probleme de comunicare 

• estimări greşite ale parametrilor 
funcţionali 

• probleme în funcţionarea echipamentelor, 
utilajelor, legăturilor între subsisteme 

3. Riscuri în perioada de exploatare 
Principalul risc care poate să apară este legat 
de capacitatea beneficiarului investiţiei de a 
gestiona (exploata) în mod corespunzător 
obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici 
la posibilitatea menţinerii nivelului de 
performanţă şi a costurilor de exploatare în 
limitele planificate. 
Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluţii 
în ceea ce priveşte măsurile care trebuiesc 
luate pentru gestionarea riscurilor. 
Abordarea analizei riscurilor se bazează 
astfel pe: 

• estimarea riscului – se determină 
impactul, mărimea riscului 

• evaluarea riscului – se determină 
probabilitatea producerii riscului 

În prezenta Analiză s-a analizat senzitivitatea 
parametrilor modelului şi s-au identificat 
parametrii cu o senzitivitate mare. Prezenta 

• forţa majoră 
Riscuri tehnice (construcţie şi exploatare) 

• lipsa de personal specializat şi calificat 

• nerespectarea investiţiei şi a 
documentaţiei de licitaţie 

• depăşirea costurilor alocate 

• evaluări geotehnice neadecvate 

• control defectuos al calităţii 

• disponibilitatea materialelor şi 
echipamentelor 

• nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 
sănătate 

• contaminarea mediului înconjurător 

• întârzieri de finalizare 
Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• erori de operare 

• vandalism 
Riscuri instituţionale şi organizaţionale 

• management de investiţie neadecvat 

• selecţia neadecvată a subcontractanţilor 

• planificare neadecvata 

• erori operaţionale şi de sistem 

• probleme de comunicare 

• estimări greşite ale parametrilor 
funcţionali 

• probleme în funcţionarea echipamentelor, 
utilajelor, legăturilor între subsisteme 

3. Riscuri în perioada de exploatare 
Principalul risc care poate să apară este legat 
de capacitatea beneficiarului investiţiei de a 
gestiona (exploata) în mod corespunzător 
obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici 
la posibilitatea menţinerii nivelului de 
performanţă şi a costurilor de exploatare în 
limitele planificate. 
Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluţii 
în ceea ce priveşte măsurile care trebuiesc 
luate pentru gestionarea riscurilor. 
Abordarea analizei riscurilor se bazează 
astfel pe: 

• estimarea riscului – se determină 
impactul, mărimea riscului 

• evaluarea riscului – se determină 
probabilitatea producerii riscului 

În prezenta Analiză s-a analizat senzitivitatea 
parametrilor modelului şi s-au identificat 
parametrii cu o senzitivitate mare. Prezenta 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

analiză de risc este una calitativă. 
Se prezintă mai jos analiza impactului 
variabilelor modelului sub formă tabelară: 
 

Categorii de parametrii 

Elasticitate 

Înalta Medie Scăzută 

Parametrii 
model 

Rata 
actualizarii 

X   

Dinamicile 
preturilor 

Costuri 
salariale 

 X  

Tarifele 
practicate 

 X  

Costurile 
investitiei 

Costul 
fortei de 
munca 

X   

Costurile 
materialelor 

X   

Ca şi o concluzie generală a evaluării 
riscurilor, se poate spune că riscurile care pot 
să apară în derularea investiţiei au în general 
un impact mare la producere dar o 
probabilitate redusă de apariţie şi declanşare. 
Riscurile majore care pot afecta investiţia sunt 
riscurile financiare şi economice, iar 
probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice 
poate fi întâmpinată prin contractarea 
lucrărilor de consultanţă (şi ulterior de 
execuţie) cu firme de specialitate. 

analiză de risc este una calitativă. 
Se prezintă mai jos analiza impactului 
variabilelor modelului sub formă tabelară: 
 
 

Categorii de parametrii 

Elasticitate 

Înalta Medie Scăzută 

Parametrii 
model 

Rata 
actualizarii 

X   

Dinamicile 
preturilor 

Costuri 
salariale 

 X  

Tarifele 
practicate 

 X  

Costurile 
investitiei 

Costul 
fortei de 
munca 

X   

Costurile 
materialelor 

X   

Ca şi o concluzie generală a evaluării 
riscurilor, se poate spune că riscurile care pot 
să apară în derularea investiţiei au în general 
un impact mare la producere dar o 
probabilitate redusă de apariţie şi declanşare. 
Riscurile majore care pot afecta investiţia sunt 
riscurile financiare şi economice, iar 
probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice 
poate fi întâmpinată prin contractarea 
lucrărilor de consultanţă (şi ulterior de 
execuţie) cu firme de specialitate. 

 

Măsuri de management al riscurilor 

În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se 

recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului și luarea în calcul a unor 

marje de timp. 

Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea și controlul riscurilor, 

astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin 

schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în 

organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent 

monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori și se va încerca o comunicare cât 

mai transparentă cu aceștia.  

Pentru ca riscul de neîncadrare a efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de 
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timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări, să poată fi 

prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare graficul 

Gantt al proiectului și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor 

input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o 

măsură preventivă. 

În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și realistă, 

în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate și 

denunţare unilaterală. 

5. SCENARIU/ OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă)  OPTIM(Ă) , RECOMANDAT(Ă) 

5.1. Comparaţia scenariilor/ opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii și riscurilor 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Tehnic: 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 
 
Obiect nr. 1 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Minei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.824 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari] De= 250 [mm] – 106.5 
[ml]; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 35 [buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10[bari] 

 pentru refulare apa uzata=36 [ml]; 
❖ Camine de spalare = 1 [buc]; 
❖ SPAU – 1 [buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  menajera = 30 [buc]; 
 Reteaua de apa 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10  [bari]   De= 110 [mm]–1.837 
[ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
16 [bari]  De=110[mm]–117 [ml] , 
executata prin      

Tehnic: 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin 
proiect în localitate sunt: 
 
Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Minei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.824 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari] De= 250 [mm] – 106.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 35 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] 
 pentru refulare apa uzata=36 [ml]; 
❖ Camine de spalare = 1 [buc]; 
❖ SPAU – 1 [buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare  
 menajera = 30 [buc]; 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]  De= 110 [mm]–1.837 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]  
 De=110[mm]–117 [ml] , executata prin      
 foraj orizontal; 
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 foraj orizontal; 
❖ Camine de vane 

pentruapa=6[buc]; 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10De = 32 mm - 240 [m]. 
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Cond.PVCSn8Dn 

250[mm]=914.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 21 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]–839 [ml]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 360 [m]. 
 
Obiect nr.3 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Iuhodului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.039 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare  
menajera = 26 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 345 [ml]; 
❖ Camine de vane -3 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De = 32 mm - 360 [m]. 
 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str.  Sebesului 

❖ Camine de vane 
pentruapa=6[buc]; 

❖ Camine de bransament = 30 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
De = 32 mm - 240 [m]. 
 

Obiect nr. 2 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Mierlei 

Retele de canalizare menajera 
❖ Cond.PVCSn8Dn 

250[mm]=914.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 21 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]–610 [ml]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] De = 32 mm - 360 [m]. 
Obiect nr.3 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Iuhodului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 1.039 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 26 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 45 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 345 [ml]; 
❖ Camine de vane -3 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 45 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 

De = 32 mm - 360 [m] 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str.  Sebesului 

 Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 157,50 [ml]; 
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 Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 157,50 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

10 De= 110 [mm] – 190 [m] 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizaremenajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de spalare  - 1 [buc]; 
❖ Statie pompare ape uzata – 1 

[buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 32 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 192[ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 200 [mm]– 70 [ml]; 
❖ Camine de vana – 3 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
 
 
 
 
 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. 
Balcescu 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De= 90 [mm]–  141 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 200 [mm]– 200 [ml]; 
❖ Camine de vane –2 [buc] 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
Obiect nr. 6– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Fabricii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 482 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 
10 De= 110 [mm] – 190 [m] 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 6 [buc]; 

❖ Camine de spalare  - 1 [buc]; 
❖ Statie pompare ape uzata – 1 

[buc] 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 32 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]   
De= 110 [mm]– 192[ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari] De= 200 [mm]– 70 [ml]; 
❖ Camine de vana – 3 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
Obiect nr.5 – Retea de apa _str. 
Balcescu 

 Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De= 90 [mm]–  141 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 200 [mm]– 200 [ml]; 
❖ Camine de vane –2 [buc] 
❖ Camine de bransament = 32 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 256 [m]. 
Obiect nr. 6– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Fabricii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 482 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 16 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 586 [ml]; 
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❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 16 [buc]; 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 20 [buc]; 

 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] De= 110 [mm]– 586 [ml]; 
❖ Camine de bransament =  5  

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 3 [buc] 
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Vapas 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 269,5 [ml]; 
❖ Conducta din PEHD PE 100 

Pn 10De = 110 [mm] – 86 [ml] 
(refulare SPAU); 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 10 [buc]; 

❖ Statie pompare ape uzate – 
1[buc] 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 15 [buc]; 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]   De= 110 [mm]– 341 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2[buc]; 
❖ Statie de pompare pentru  

apa potabila – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Obiect nr. 8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 63 [mm] – 134  [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 1 [buc]; 
❖ Statii de pompare individuale  

pentru fiecare gospodarie in parter 

❖ Camine de bransament =  5  
[buc]; 

❖ Hidrant de incendiu subteran 
Dn 80 [mm] – 3 [buc] 

Obiect nr. 7 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Vapas 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 269,5 [ml]; 
❖ Conducta din PEHD PE 100 

Pn 10De = 110 [mm] – 86 [ml] 
(refulare SPAU); 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera = 10 [buc]; 

❖ Statie pompare ape uzate – 
1[buc] 

❖ Camine de racord pentru 
canalizare menajera = 15 [buc]; 

 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]    
De= 110 [mm]– 341 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2[buc]; 
❖ Statie de pompare pentru  

apa potabila – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

De = 32 mm - 112 [m]. 
Obiect nr.8– Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Morii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8  De=200 

[mm] – 134  [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 4 [buc]; 
Statie de pompare pt. ape uzate – 1 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

De=110 [mm] – 150  [ml]; 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 142 [ml]; 
❖ Camine de vane = 2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 
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– 11 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De=40 [mm] – 55  [ml]; 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 142 [ml]; 
❖ Camine de vane = 2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 
❖ Camine de bransament = 14 

[buc]. 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]De = 32 mm - 112 [m]. 
Obiect nr. 9 – Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Dealul 
Rotund 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 118,50 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]–85,0[ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=2 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc] 
❖ Camine de bransament = 20 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 160 [m]. 
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Primaverii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

16 De = 250 [mm] – 216 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari] De= 63 [mm] – 215 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 

1 [buc]; 
❖ Statie de pompare 

individuala– 5 [buc]; 

[buc]. 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 112 [m]. 
 
Obiect nr. 9 – Retea de apa si canalizare 
menajera _str. Dealul Rotund 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 118,50 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera = 6 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 20 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]   De= 110 [mm]–85,0[ml]; 
❖ Camine de vane pentru apa=2 

[buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 1 [buc] 
❖ Camine de bransament = 20 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

De = 32 mm - 160 [m]. 
 
Obiect nr. 10– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Primaverii 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] De = 250 [mm] – 431 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =14 [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 

2 [buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10[bari] pentru refulare apa 
uzata=250 [ml]; 

❖ Camine de spalare = 4 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 19 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16   

[bari] De= 110 [mm]– 471 [ml] executata 
prin foraj orizontal; 
❖  Camine de vane pentru apa=2 

[buc]; 
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❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10[bari]  

pentru refulare apa uzata=122 [ml]; 
❖ Camine de spalare = 2 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 19 [buc]; 
 
Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16  [bari] De= 110 [mm]– 471 [ml] 
executata prin foraj orizontal; 

❖  Camine de vane pentru 
apa=2 [buc]; 

❖ Hidranti de incendiu 
subterani– 2 [buc]; 

❖ Camine de bransament = 19 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 
10 De = 32 [mm] - 152 [m]. 

 
 
Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 228 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru 

canalizare menajera = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 36 [buc]. 
 
Obiect nr. 12- Retea de apa si 
canalizare menajera  str. Coasta  
Restadului 

Retea de apa 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]   
De= 110 [mm]–60 [ml]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari]  
De= 63 [mm] – 35 [ml]; 

• Statie de pompare ape uzate– 1 
[buc]; 

• Hidrant de incendiu, subteran -1 
[buc]; 

• Camine de bransament = 15 [buc]; 

• Conducta PEHD PE 100 Pn 10 [bari] 
De = 32 mm - 120 [m]. 
 
Retele de canalizare menajera 

❖ Hidranti de incendiu subterani– 
2 [buc]; 

❖ Camine de bransament = 19 
[buc]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  
❖ De = 32 [mm] - 152 [m]. 

 
 
Obiect nr. 11 – Retea de canalizare 
menajera _str.  Dealul Ferastraului 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] – 228 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru 

canalizare menajera = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 36 [buc]. 
 
 
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]  De= 110 [mm]– 573 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 

[bari]  De= 75 [mm]– 621 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 110 [mm]– 110 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]  De= 50 [mm]– 60 [ml]; 
❖ Camine de vane = 11 [buc]; 

Hidrant de incendiu subteran Dn 80[mm] – 
5 [buc] 
Camine de bransament = 130 [buc] 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10 

[bari]De = 32 mm - 1040 [m]. 
 

Obiect nr. 14 - Retea de apa str. Fagului 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari]  De= 110 [mm]– 350 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

[bari] De= 63 [mm]– 65 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru apa=4 

[buc]; 
❖ Statie de pompare ape 
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• Cond. PVCSn8Dn 200[mm]– 90.5 
[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  
canalizare     menajera =4 [buc]; 

• Camine de racord pentru  canalizare  
           menajera = 15 [buc 
 
Obiect nr. 13- Retea de apa str. Campul 
Sarat 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]  De= 110 [mm]– 573 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari] De= 75 [mm]– 621 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]  De= 110 [mm]– 110 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari]   
De= 50 [mm]– 60 [ml]; 
❖ Camine de vane = 11 [buc]; 

Hidrant de incendiu subteran Dn 80[mm] 
– 5 [buc] 
Camine de bransament = 130 [buc] 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 [bari] 
De = 32 mm - 1040 [m]. 
 
Obiect nr. 14 - Retea de apa str. Fagului 

Reteaua de apa 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]– 350 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari] De= 63 [mm]– 65 [ml]; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=4 [buc]; 
❖ Statie de pompare ape 

potabila– 1 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 4 [buc] 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10 De = 32 mm - 240[m]. 
 

 Retele de canalizare menajera 

• Cond. PVC Sn8 Dn 200 [mm]– 192.5 
[ml]; 

• Camine de vizitare pentru  

potabila– 1 [buc]; 
❖ Hidrant de incendiu subteran 

Dn 80 [mm] – 4 [buc] 
❖ Camine de bransament = 30 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  

De = 32 mm - 240[m]. 
Obiect nr. 15– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Lunga 

❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 
[mm] – 6.334 [ml]; 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16 
[bari] De=110 [mm]–527[ml]–
refulare st.pompare; 

❖ Camine de vizitare pentru  
canalizare menajera =180  [buc]; 

❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 
4 [buc]; 

❖ Camine de spalare = 8 [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 155 [buc]; 
 
Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PVC Sn 8 Dn 250 

[mm] = 1.266 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =39  [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 48  [buc]; 
 
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
pompare apa potabila –cartier Iliesi 

❖ Statie de pompare ape 
potabila, complet echipata, avand 
Qp = 5,00 [l/s],  

Hp = 60 [mH2O] – 1 [buc]; 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

canalizare      menajera =6 [buc]; 

• Camine de racord pentru  canalizare  
           menajera = 30 [buc] 
 
Obiect nr. 15– Retea de apa si 
canalizare menajera _str. Lunga si 
Atilla Jozsef 

 Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

16 De = 250 [mm] – 6.220 [ml]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

16 [bari]De=110 [mm]– 527 [ml] 
❖ PVC Sn 8 Dn 250 mm – 307 

[ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =136  [buc]; 
❖ Statie de pom. pt. ape uzate – 

2 [buc]; 
❖ Camine de spalare = 6 [buc]; 

❖ Camine de racord pentru canalizare 
menajera = 185 [buc]; 

 
 Reteaua de apa 

❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 16  
[bari]  De=110 [mm]–1.571 [ml] 
executata prin foraj orizontal; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 

10  [bari]  De= 110 [mm]–319 [ml] ; 
❖ Camine de vane pentru 

apa=9  [buc]; 
❖ Hidranti de incendiu 

subterani–11  [buc]; 
❖ Camine de bransament = 185 

[buc]; 
❖ Conducta PEHD PE 100 Pn 10  De 

= 32 mm - 1480 [m]. 
 
Obiect nr. 16– Retea de canalizare 
menajera _str. Trandafirilor si Ghera 

Retele de canalizare menajera 
❖ Conducta PEHD PE 100  Pn 

16 De = 250 [mm] = 871.5 [ml]; 
❖ Camine de vizitare pentru  

canalizare menajera =9  [buc]; 
❖ Camine de racord pentru 

canalizare menajera = 48  [buc]; 
 
Obiect nr. 17– Realizare statie de 
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Scenariu 1 Scenariu 2 

pompare apa potabila –cartier Iliesi 

❖ Statie de pompare ape 
potabila, complet echipata, avand 
Qp = 5,00 [l/s], Hp = 60 [mH2O] – 
1 [buc]; 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului /opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Avantajele tehnice ale sistemului propus la Scenariu 1 fata de sistemul de alimentare 
cu apa propus la Scenariul 2: 

 avantajul major al scenariului nr.1 est dat de faptul ca, nu sunt necesare a se 
realiza inchideri totale de strazi, nu sunt ncesare refaceri totale de strazi , care 
implica costuri foarte mari  si in special timp mult mai mic de executie si disconfort 
mult mai mic creeat cetatenilor. 

5.3. Descrierea scenariului /optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a). Obţinerea și amenajarea terenului 

Nu este cazul. 
 
b). Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

În cadrul investiţiei propuse sunt necesare lucrări pentru asigurarea utilităţilor în ceea ce 
privește alimentarea cu energie electrică a  statiior de pompare pentru apa potabila si a celor 
pentru ape uzate menajere  
 
c). Solutia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, funcţional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 
baza, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanţă ce rezultă din indicatorii 
tehnico-economici propuși. 

 
In vederea realizarii investitiei „Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare 
menajeră în orasul Sovata, judetul Mures ”, proiectul a fost structurat in 17 
(saptesprezece) obiecte, cate un obiect pentru fiecare strada in parte.  
 

 Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Minei; 
 Obiect nr. 2-  Retea apa  si canalizare menajera – strada Mierlei; 
 Obiect nr. 3 - Retea de apa si canalizare menajera – strada Iuhodului; 
 Obiect nr. 4-  Retea de apa  si canalizare menajera – strada Sebesului; 
 Obiect nr. 5-  Retea de apa– strada Nicolae Balcescu; 
 Obiect nr. 6-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Fabricii; 
 Obiect nr. 7-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Vapas; 
 Obiect nr. 8 - Retea de apa si canalizare menajera – strada Morii; 
 Obiect nr. 9-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Dealul Rotund; 
 Obiect nr. 10- Retea de apa si canalizare menajera  – strada Primaverii; 
 Obiect nr. 11- Retea de canalizare menajera – strada Dealul Ferastraului; 
 Obiect nr. 12- Retea de apa– strada Campul Sarat; 
 Obiect nr. 13- Retea de apa – strada Coasta Restadului; 
 Obiect nr. 14 -Retea de  apa  -  strada Fagului; 
 Obiect nr. 15- Retea de apa si canalizare menajera  – strada Lunga; 
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 Obiect nr.16 - Retea de canalizare menajera – strada Trandafirilor si Ghera; 
 Obiect nr. 17-  Realizare statie de pompare apa pentru apa potabila –cart.Iliesi  

 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE: 

Obiect nr. 1 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Minei 
 

1.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10,16 
bari  De 110 [mm]. 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 1.837 [m]; 

• retea alimentare cu ap PEHD PE 100 Pn 16 De = 110 [mm] – 117 [m] 

• camine de vane din beton complet echipate – 6 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 11 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 30 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 240 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de apa care va deservi consumatorii din zona. 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Reteaua noua proiectata se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De=110 
[mm], iar cuplarea acesteia la retelele  de apa existente se va realiza din doua parti, si 
anume : 
➢  o cuplare la reteaua de apa existenta se va realiza in zona drumului national DN 13  

A (str. Paraidului). In zona drumului national reteaua de apa din OL Dn 100 [mm], este pe 
partea opusa drumului national. Pentru a se putea realiza cuplarea la aceasta, este necesar 
a se executa o subtraversare de drum national prin foraj.  
 
- Subtraversarea nr.1 a drumul national DN 13A, se va realiza conform (plansa H.01  

Minei) prin foraj orizontal, cu o conductă din PEHD PE100 PN10 Dn 110 [mm] în protecţie din 

OL Dn 200 cu lungimea de 25 [m]. Conducta de protectie se va monta intre camine de vane 

CWex-CW.pr.1. 

Datorita lucrarilor necesare a se realiza in caminul de vane existent, este necesar ca acest 

camin sa fie inlocuit cu unul mai mare care permite realizarea de astfel de lucrari. 

 

➢  a doua cuplare se va realiza in partea opusa a strazii Minei si anume, la intersectia  
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cu strada 1 Mai. Pe strada 1 Mai, in afara zonei carosabile, pe reteaua de alimentare cu apa 
existenta se va monta un camin de vane complet echipat.  
 
Pe traseul retelei de alimentare cu apa este necesar a se realiza si o supratraversare de curs 
de apa si anume „valea Juhod”. Supratraversarea se va realiza pe estacada metalica, iar 
conducta va fi termoizolata  la exterior cu vata minerala caserata si protejata cu tabla de inox.  
 
- Supratraversarea valea Juhod , propusa a se executa  cu o conductă din PEHD  

PE100 Pn 10 Dn110 [mm], termoizolată cu vată bazaltică având grosimea de 100 [mm], 

protejată la exterior cu tablă zincată şi ancorată de podul existent in localitate, cu lungimea 

de  20 [m]. 

 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
In zona drumului national DN 13A (str.Praidului) pe partea stanga a drumului (sens Sovata –
Praid) pentru a putea monta conducta de alimentare cu apa, datorita lipsei spatiului, 
conducta se va monta prin intermediului forajului orizontal dirijat. Lungime foraj dirijat 
este de cca. 117 [ml]. 
  
Procedeul de foraj orizontal dirijat este un procedeu inovator de pozare pentru conducte si 
cabluri, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin injectie. 
 
Montarea subterana, prin foraj orizontal dirijat, reduce la minim distrugerea suprafetei, este 
sigura, rapida si exacta, confera rezistenta si stabilitate zonelor din apropierea tunelului de 
foraj, este igienica, protejeaza mediul si  este economica. 
 
Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat. 

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizonta este urmatorul: 
 
Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de 
forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un 
tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai fine sunt transportate 
de suspensia de forare in groapa de pornire. 
 
Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza capul 
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire 
inapoi prin tunelul pilot,acesta se largeste la dimensiunea dorita. 
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Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10,16 De = 75-110 [mm] care este trase. Aceasta operatie se face foarte bland 
intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc de ungere a 
tunelului forat. 
 
Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera permanent 
date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. 
Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de catre un 
emitator montat in capul de forare.Un receptor de date,receptioneaza semnalele emise de 
emitator.Informatiile se transmit prin teletransmisie catre ecranul de vizualizare a datelor de 
pe receptor. Astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia 
capului de forare.  

Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o componenta 
importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul, transporta materialul 
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs (conducte). 
Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 
solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita este legat 
de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 
pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare)intr-asa numita turta de filtrare care 
inconjoara de jur imprejur produsul. La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care 
nu prezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 
 
Tehnica de realizare a forajului: 
Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune si 
presupune urmatoarele etape: 
 
Etapa 1 - Forajul pilot :  
Acesta se execută prin împingerea succesivă în pământ a prăjinilor de foraj, care au montat 
la capăt o lance de foraj. Înaintarea coloanei de foraj este asigurată prin injectarea de fluide 
de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocă pământul formând un microtunel. Suspensia 
de foraj asigură susţinerea tunelului format şi reduce frecările. 
 
Etapa 2 - Forajul de lărgire :  
După ce lancea de foraj ajunge precis în groapa ţintă (la cota tinta), se montează capul de 
lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi 
prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte, formând un microtunel corespunzător dimensiunii de 
montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari, operaţiunea se repetă de mai 
multe ori. 
 
Etapa 3 – Pregatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj: 
Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea dorita) 
prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei 12m). 
 
Etapa 4 - Pozarea produsului : 
Imediat dupa capul de lărgire se prinde ansamblul conducta “oarba”- conducta -filtru de 
drenaj. Odată cu retragerea coloanei de foraj folosită la ultima lărgire, ansamblul conducta 
este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire). 
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Etapa 5 – Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj): 
Odata ce ansamblul conducta “oarba”-coloana de drenaj este pozat (din groapa de intrare 
pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane concentrice. Coloana 
de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar coloana “oarba” din polietilena 
este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale (plastic) din jurul conductei de 
polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu pamantul dislocat) revine si umple 
spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul de drenaj este pozat pe traseul dorit si 
la inclinatia dorita. 
 
Pentru restul  strazii, conductele se vor realiza prin intermediul sapaturilor mecanice si 
manuale, prin deschiderea de transee si montarea conductelor in acestea. 
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 



 

 

130 

 

Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 6 (sase) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate: la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conducte din PEHD PE 100 
Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere. 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 

1.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  1.824 [m]; 

• canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 16 De= 250 [mm]  - 106,5 [m] 

• conducta refulare din PEHD PE 100 Pn  10 De= 110 [mm] – 36 [m] 

• camine de vizitare din beton – 5 bucati; 



 

 

131 

 

• statie pompare ape uzate SPAU nr.1 – 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se va monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 35 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm, diametru minim impus de STAS 
3051-91_pentru retelele de canalizare menajera din sistemul separativ. Datorita existentei pe 
traseu a unui curs de apa (valea Juhod) este necesar ca in amonte de acest curs sa se 
prevada o statie de pompare pentru ape uzate complet echipata, complet echipata. 
Aceasta va asigura apa uzata care se aduna de pe strada si o va refula in reteaua de 
canalizare menajera, care se va realiza pe strada.Toate apele uzate de pe strada vor ajunge 
in reteaua de canalizare menajera existenta in zona drumului national DN 13A. 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etansietate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 35 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  
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prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Statie de pompare pentru ape uzate menajere notate cu (SPAU nr.1)  - 1 buc. 
 
Statia de pompare este o  constructie  prefabricata subterana, complet utilate, in constructie 
monobloc (PEID/PVC/PA/ABS/PTFE), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 
straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica 
aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare 
complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 
 
Echiparea statiei va cuprinde: 
 

➢ 2 electropompe (1+1)montate imersat   
➢ un sistem care sa permita  extragerea electropompelor fara ca operatorul  

uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, radier din otel - beton 
turnat in  interiorul statiei din constructia acesteia–evitandu-se astfel executia  
acestuia in momentul instalarii; 

➢ statia este dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru  
 protectia electropompelor; 

➢ radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul  statiei  
 pentru a se realiza ancorarea antiflotatie; 

➢ vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi  
 deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa    
 fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

➢ capace carosabile clasa D400 ;  
➢ panou electric si automatizare; 
➢ Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz. 
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Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin 
intermediul unei scari de inox , fiind  echipata cu 2 electropompe, care trebuie sa ramana 
complet functionale in timpul interventiei la una din electropompe. Statia va fi echipata cu 2 
robineti de retinere pentru ape uzate menajere, clapete de sens.  
 
Accesoriile statiei de pompare:  
 
- tablourile electrice ale statiilor sunt tablouri de utilaj si vor fi livrate de furnizor  
impreuna cu statia; 
-  panoul de automatizare pentru cele 2 electropompe, pregatit pentru integrare in  
SCADA, amplasat in exteriorul statiei, avand gradul de protectie  IP 54, face parte integranta 
din utilaj si va fi livrat impreuna cu statia; 

- senzor de nivel si traductor – 1 buc; 
- carcasa protectie panou cu incalzire si ventilatie – 1 buc; 

 
Instalatii electrice pentru statia de pompare ape uzate  
 
Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se face din reteaua electrica 
de distributie publica conform avizului tehnic de racordare care va fi obtinut de catre 
beneficiar de la distribuitorul de energie electrica inaintea inceperii lucrarilor de executie a 
instalatiei interioare. 
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 2 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Mierlei 
 
2.1 Alimentarea cu apa  
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 839 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 6 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
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din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 45 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 360 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, din dreptul imobilului cu nr. 9 - extinderea retelei de apa pana in strada 1 Mai. 
Extinderea de retea se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De = 110 
[mm]. La intersectia cu strada 1Mai, exista un camin de vane, in care se va cupla si reteaua 
nou proiectata. In acest sens, intre strada Noua si strada 1Mai se va realiza o legatura de tip 
inel, ceea ce faciliteaza interventiile la retelele din zona.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 
 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
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hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 2 (doua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate: la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere. 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
2.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
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Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 
 

• canalizare menajeră din PVC Sn8 Dn 250 mm – lungime retea  914,50 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 21 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte , realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 45 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm, diametru minim impus de STAS 
3051-91_pentru retelele de canalizare menajera din sistemul separativ. 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impuse prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 45 bucati) 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
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➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  
avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperiere carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/1ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere) 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 3 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Juhodului 
 

3.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari 
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 345 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 3 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 3 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 45 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 360 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
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La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
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Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 3 (trei) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate: la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
 
 
 
 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductele din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere. 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 

3.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
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Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  1.039 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 26 bucati; 

• subtraversare cale ferata CFR  l = 32,5 m– 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte , realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 45 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 26 bucati) 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  
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acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la  
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul 
limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 4 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Sebesului 
 
4.1 Alimentarea cu apa 
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10,16 
bari  De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 192 [m]; 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=200 [mm] –   70 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 3 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 32 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
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Pn 10 De=32 [mm]– lungime 256 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua existenta pe strada 1 Mai. In acel punct pe 
reteaua existenta, se va monta un camin de vane, complet echipat.   
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
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Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 3 (trei) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
4.1 Canalizare menajera 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
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Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  157.50 [m]; 

• conducta refulare din PEHD PE 100 Pn  10 De= 110 [mm] – 190 [m] 

• camine de vizitare din beton – 6 bucati; 

• statie pompare ape uzate SPAU nr.2 – 1 [buc] 

• camine de spalare – 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 32 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Datorita configuratiei strazii, pe 
strada este necesar a se prevedea o statie de pompare pentru ape uzate. Aceasta se va 
monta in extremitatea strazii pe un capat. Apele uzate ajunse in aceasta, vor fi refulate in 
reteaua de canalizare menajera existenta pe portiunea superioara a strazii, intr-un camin de 
vizitare. 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etansietate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 6 bucati) 
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Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Statie de pompare pentru ape uzate menajere notate cu (SPAU nr.2)  - 1 buc. 
 
Statie de pompare este o  constructie  prefabricata subterana, complet utilate, in constructie 
monobloc (PEID/PVC/PA/ABS/PTFE), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 
straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica 
aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare 
complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 
 
Echiparea statiei va cuprinde: 
 

➢ 2 electropompe (1+1)montate imersat   
➢ un sistem care sa permita  extragerea electropompelor fara ca operatorul  

uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, radier din otel - beton 
turnat in  interiorul statiei din constructia acesteia–evitandu-se astfel executia  
acestuia in momentul instalarii; 

➢ statia este dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru  
 protectia electropompelor; 

➢ radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul  statiei  
 pentru a se realiza ancorarea antiflotatie; 

➢ vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi  
 deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa    
 fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

➢ capace carosabile clasa D400 ;  
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➢ panou electric si automatizare; 
➢ Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz. 

 
Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin 
intermediul unei scari de inox , fiind  echipata cu 2 electropompe, care trebuie sa ramana 
complet functionala in timpul interventiei la una din electropompe. Statia va fi echipata cu 2 
robineti de retinere pentru ape uzate menajere, clapete de sens.  
 
Accesoriile statiei de pompare:  
 
- tablourile electrice ale statiilor sunt tablouri de utilaj si vor fi livrate de furnizor  
impreuna cu statia; 
-  panoul de automatizare pentru cele 2 electropompe, pregatit pentru integrare in  
SCADA, amplasat in exteriorul statiei, avand gradul de protectie  IP 54, face parte integranta 
din utilaj si va fi livrat impreuna cu statia; 

- senzor de nivel si traductor – 1 buc; 
- carcasa protectie panou cu incalzire si ventilatie – 1 buc; 

 
Instalatii electrice pentru statia de pompare ape uzate  
 
Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se face din reteaua electrica 
de distributie publica conform avizului tehnic de racordare care va fi obtinut de catre 
beneficiar de la distribuitorul de energie electrica inaintea inceperii lucrarilor de executie a 
instalatiei interioare. 
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la  
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul 
limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 5-  Retea de apa– strada Nicolae Balcescu 
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 si 200 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 141 [m]; 
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• retea alimentare cu ap PEHD PE 100 Pn 0 De = 200 [mm] – 200 [m] 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 32 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 256 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, schimbarea in intregime a retelei de alimentare cu apa existenta din Ol Dn 200 mm 
cu una din PEHD PE 100 Pn 10 De=200 [mm]. 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
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Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 2 (doua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
Obiect nr. 6-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Fabricii 
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6.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 586 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 5 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 3 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 20 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 160 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de apa care va deservi consumatorii din zona. 
Se doreste inlocuirea acelei portiuni de conducte din Ol Dn 100 mm si extinderea acesteia pe 
toata strada cu o conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =110 [mm].  
 
Cuplarea retelei noi se va realiza la reteaua existenta pe strada Primaverii in caminul de 
vane existent. In  camin se vor monta  toate vanele si fitingurile necesare.   
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  
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Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 5 (cinci) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
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Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductele din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
6.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  482 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 16 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 20 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm, diametru minim impus de STAS 
3051-91_pentru retelele de canalizare menajera din sistemul separativ.  
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
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Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 16 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperiere carosabile tip IIIB (cu orifici de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la  
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1-2 metri de limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul 
limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton (inel de sustinere) 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 7 – Retea de apa si canalizare menajera – strada Vapas 
 
7.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 341 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 

• statie pentru ridicarea presiunii apei formata dintr-o pompa activa si una de  
rezerva, avand Qp=5,00 [l/s], Hp=55,0 [mH2O], montata in containerul termoizolat din 
incinta gospodariei de apa; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200[mm]–14 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 112 m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 unde (D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de apa care va deservi consumatorii din zona. 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, montarea unei retele de alimentare cu apa  din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 bari De 
=110 [mm]. Deoarece strada are o diferenta de nivel mare (intre strada Primaverii si capatul 
acesteia) este necesar ca pe traseu sa se monteze o statie de pompare cu hidrofor, 
pentru ridicarea presiunii apei. Grupul de pompare se va monta intr-un container termoizolat 
si va fi prevazut cu incalzire electrica pentru a asigura temperatura minima de + 5 grade in 
interior. 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 



 

 

154 

 

functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Statie de pompare pentru apa potabila 
 
Pentru zona de case, care nu pot fi alimentate gravitational se va monta o statie de ridicare a 
presiunii, formata din 2 ( doua) electropompe 1 activa si una de rezerva, care se va monta 
intr-un container termoizolat in incinta gospodariei de apa. 
Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici: Qp=5,00 [l/s],Hp=55,00 [mH2O]. 
 
Clădire pentru statia de tratare si pompare-constituită dintr-un container termoizolat, cu 
dimensiunile de Lxlxh = 3.00 [m] x 2,43 [m] x 2,60 [m].  
Împrejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea 
de 2,50 m. Pentru accesul in gospodarie se va realiza un acces avand deschiderea de 1,00 
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[m] si unul pentru acces. Portile de acces se vor realiza din acelaşi material ca şi al 
împrejmuirii, respectiv  din panouri bordurate montate pe cadru metalic.  

 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 6 (sase) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
7.2 Canalizare menajera  
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi de canalizare menajera care va deservi consumatori din 
zona. 
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Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  269,50 [m]; 

• conducta refulare din PEHD PE 100 Pn  10 De= 110 [mm] - 86,00 [m] 

• camine de vizitare din beton – 10 bucati; 

• statie pompare ape uzate SPAU nr.3.1 – 1 [buc] 

• camine de spalare – 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte , realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 14 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 

 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a se 
va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Apele uzate colectate de pe 
strada, vor fi deversate in caminul de vizitare pentru canalizare menajera existent pe strada 
Primaverii. Datorita configuratiei strazii, pe strada este necesar a se prevedea o statie de 
pompare pentru ape uzate. 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etansietate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera (10 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
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➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  
prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Statie de pompare pentru ape uzate menajere notate cu (SPAU nr.3.1)  - 1 buc. 
 
Statia de pompare este o  constructie  prefabricata subterana, complet utilata, in constructie 
monobloc (PEID/PVC/PA/ABS/PTFE), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 
straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica 
aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare 
complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 
 
Echiparea statiei va cuprinde: 
 

➢ 2 electropompe (1+1)montate imersat   
➢ un sistem care sa permita  extragerea electropompelor fara ca operatorul  

uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, radier din otel - beton 
turnat in  interiorul statiei din constructia acesteia–evitandu-se astfel executia  
acestuia in momentul instalarii; 

➢ statia este dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru  
 protectia electropompelor; 

➢ radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul  statiei  
 pentru a se realiza ancorarea antiflotatie; 

➢ vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi  
 deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa    
 fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

➢ capace carosabile clasa D400 ;  
➢ panou electric si automatizare; 
➢ Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz. 
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Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin 
intermediul unei scari de inox , fiind  echipata cu 2 electropompe, care trebuie sa ramana 
complet functionala in timpul interventiei la una din electropompe. Statia va fi echipata cu 2 
robineti de retinere pentru ape uzate menajere, clapete de sens.  
 
Accesoriile statiei de pompare:  
 
- tablourile electrice ale statiilor sunt tablouri de utilaj si vor fi livrate de furnizor  
impreuna cu statia; 
-  panoul de automatizare pentru cele 2 electropompe, pregatit pentru integrare in  
SCADA, amplasat in exteriorul statiei, avand gradul de protectie  IP 54, face parte integranta 
din utilaj si va fi livrat impreuna cu statia; 

- senzor de nivel si traductor – 1 buc; 
- carcasa protectie panou cu incalzire si ventilatie – 1 buc; 

Instalatii electrice pentru statia de pompare ape uzate  
 
Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se face din reteaua electrica 
de distributie publica conform avizului tehnic de racordare care va fi obtinut de catre 
beneficiar de la distribuitorul de energie electrica inaintea inceperii lucrarilor de executie a 
instalatiei interioare. 
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie,se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
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Obiect nr. 8- Retea de apa si canalizare menajera – strada Morii 
 
8.1 Alimentarea cu apa  
 
In prezent, pe strada Morii, de la intersectia cu strada Ciocarliei si pana in capat de strada 
exista retea de alimentare cu apa din Ol Dn 100 mm si nu exista retea de canalizare 
menajera. 
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 142 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm]–14 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 112 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de apa care va deservi consumatorii din zona. 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  
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Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 2 (doua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
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Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductele din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
8.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• conducta din PEHD PE100 Pn10 De=63 [mm]–134 [m] (utilizata pentru canalizare 
sub presiune) 

• camine de vizitare din beton – 1 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate  cu statii individuale de pompare  
Numarul de astfel de statii este de 11 (unsprezece) bucati.  
 
In cazul de fata datorita conditiilor din teren s-a luat decizia de a se prevedea pentru cei 8 
(opt) consumatori din localitate cate un camin de racord care va fi prevazut cu electropompa. 
Caminul de colectare a apelor uzate de la fiecare gospodarie in parte va fi prevazut cu racord 
pentru teava din PVC Dn 160 mm si conducta de regulare din PEHD avand diametrul De=40 
mm. Fiecare camin va fi de fapt o statie de pompare pentru ape uzate. Statia de pompare se 
va compune si  va fi  echipata din/cu: camin din plastic cu Dn= 800 mm si adancime de 
H=1800 mm, prevazut cu placa suport din beton  rama si capac din fonta carosabil, 
asamblare PE-HD/ sistem de tevi din otel inoxidabil de 40 mm, cu clapeta de retinere dn 
material plastic, cu prindere rapida cupla pentru pompa, lant din otel inoxidabil cu suport, 
complet asamblate. Caminul va fi dotat cu pompa cu tocator  avand un  debit  minim de Qp = 
2,00 [l/s]  si o inaltime de pompare Hp = variabil [ mHO] ( in functie de locul de distanta de 
montaj fata de statia de epurare), prevazuta cu 10 m de cablu, pentru pornire directa 400 
V/50 Hz, nu mai putin de 2.50 [kW] curent nominal. Panoul de control pentru pompa in 
carcasa, montare pe peretele casei, inclusiv pornirea. Cutie metalica cu sistem de inchidere 
cu butuc si cheie, vopsita in camp electrostatic, cu un grad de protectie minim IP 65. Automat 
programabil cu 2 x intrari analogice pentru:_ citire nivel cu sensor de presiune,_ citirea 
curentului pe electropompa. Decuplarea automata a condesatorului de pornire.Protectii 
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pompa- a) Monitorizare supratemperatura pompa prin intermediul senzorului integrat in 
pompa ; b) Monitorizare sub sau supra curent pompa cu praguri si timp de raspuns setabil.  
 Intrari / iesiri de semnal -a) intrare senzor supratemperatura pompa;b) intrare analogica 
curent pompa (citire directa a curentului absorbit de pompa); c)intrare senzor de nivel, cu 
praguri setabile (din meniul dispozitivului);d) Iesire contact unificat alarma pompa normal 
deschis;e) Iesire contact unificat functionare pompa normal deschis; 
 
Pentru fiecare statie de pompare de acest tip , alimentarea cu energie electrica se va 
realiza de la tabloul electric general din incinta. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 1 bucata)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Obiect nr. 9-  Retea de apa si canalizare menajera – strada Dealul Rotund 
 
9.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 85 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 
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• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat,avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm]–20 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 160 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Pe aceasta strada conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC Sovata, se 
propune inlocuirea din caminul de vane a liniilor de alimentare individuale cu o retea de 
alimentare din PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm] pana la capatul strazii, in partea de sus. 
De asemenea, se propune inlocuirea caminului de vane existent si dotarea acestuia cu 
armaturi si fitinguri necesarare, conform noii  echipari. 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor. 
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
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evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 2 (doua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
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Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
9.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatori din zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Deversarea apelor uzate menajere 
se va realiza la colectorul existent pe strada Salcamului.  
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  118,50 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 6 bucati; 

• subtraversare cale ferta l = 20,50 m – 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte , realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 20 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
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Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 6 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
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Obiect nr. 10-  Retea de apa si canalizare menajera  – strada Primaverii 
 
10.1 Alimentarea cu apa  
 
In prezent, pe strada Primaverii, exista doua retele de alimentare cu apa, si anume: 

 pe portiunea cuprinsa intre (Petrom si intersectia cu strada Fabricii) exista o  
retea de alimentare cu apa din OL Dn 100 [mm] ; 

  de la imobilul cu numarul 109 si pana in localitatea Sarateni, este o retea de  
apa din PEHD PE 100 De= 250 [mm].Rolul ei este de aductiune pentru localitatea mai sus 
amintita.    
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, schimbarea in intregime a retelei de alimentare cu apa existenta din Ol Dn 100 mm 
cu una din PEHD PE 100 Pn 10 De=110 [mm]. 
 
Cuplarea retelei noi la reteaua existenta se va realiza in caminul de vane existent la 
intersectia cu strada Primaverii si Fabricii.  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 16 bari  
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn 16 De=110 [mm]– 471 [m] (executata  
prin foraj orizontal dirijat); 

• camine de vane din beton complet echipate – 3 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 2 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm]–19 [buc]; 

• supratraversare curs de apa “parau local:”  executata cu cond. Din PEHD  
De = 110 mm, termoizolata si protejata la exterior cu table Zn l = 15 [m]  

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 152 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  

 
Pe traseul retelei de alimentare cu apa este necesar a se realiza si o supratraversare de curs 
de apa si anume „parau existent”. Supratraversarea se va realiza pe estacada metalica, iar 
conducta va fi termoizolata  la exterior cu vata minerala caserata si protejata cu tabla de inox.  

 
- Supratraversarea parau existent, propusa a se executa  cu o conductă din PEID  

PE100 Pn 16 De =110 mm, termoizolată cu vată bazaltică având grosimea de 100 mm, 

protejată la exterior cu tablă zincată executa independent de podul existent in zona, avand 

lungimea de 15 m. 

 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
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Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
In zona drumului national DN 13A (str.Paraidului) pe partea stanaga a drumului (sens Sovata 
–Praid) pentru a putea monta conducta de alimentare cu apa, datorita lipsei spatiului, 
conducta se va monta prin intermediului forajului orizontal dirijat. Lungime foraj dirijat est 
de cca. 471 [ml]. 
  
Procedeul de foraj orizontal dirijat este un procedeu inovator de pozare pentru conducte si 
cabluri, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin injectie. 
 
Montarea subterana, prin foraj orizontal dirijat, reduce la minim distrugerea suprafetei, este 
sigura, rapida si exacta, confera rezistenta si stabilitate zonelor din apropierea tunelului de 
foraj, este igienica, protejeaza mediul si  este economica. 
 
Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat. 

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizonta este urmatorul: 
 
Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de 
forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un 
tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai fine sunt transportate 
de suspensia de forare in groapa de pornire. 
 
Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza capul 
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire 
inapoi prin tunelul pilot,acesta se largeste la dimensiunea dorita. 
 
Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10,16 De = 75-110 [mm] care este trase. Aceasta operatie se face foarte bland 
intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc de ungere a 
tunelului forat. 
 
Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera permanent 
date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. 
Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de catre un 
emitator montat in capul de forare. Un receptor de date receptioneaza semnalele emise de 
emitator. Informatiile se transmit prin teletransmisie catre ecranul de vizualizare a datelor de 
pe receptor. Astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia 
capului de forare.  

Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o componenta 
importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul, transporta materialul 
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs (conducte). 
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Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 
solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita este legat 
de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 
pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare) intr-asa numita turta de filtrare care 
inconjoara de jur imprejur produsul. La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care 
nu prezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 
 
 
Tehnica de realizare a forajului: 
Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune si 
presupune urmatoarele etape: 
 
Etapa 1 - Forajul pilot :  
Acesta se execută prin împingerea succesivă în pământ a prăjinilor de foraj, care au montat 
la capăt o lance de foraj. Înaintarea coloanei de foraj este asigurată prin injectarea de fluide 
de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocă pământul formând un microtunel. Suspensia 
de foraj asigură susţinerea tunelului format şi reduce frecările. 
 
Etapa 2 - Forajul de lărgire :  
După ce lancea de foraj ajunge precis în groapa ţintă (la cota tinta), se montează capul de 
lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi 
prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte, formând un microtunel corespunzător dimensiunii de 
montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari, operaţiunea se repetă de mai 
multe ori. 
Etapa 3 – Pregatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj: 
Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea dorita) 
prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei 12m). 
Etapa 4 - Pozarea produsului : 
Imediat dupa capul de lărgire se prinde ansamblul conducta “oarba”- conducta -filtru de 
drenaj. Odată cu retragerea coloanei de foraj folosită la ultima lărgire, ansamblul conducta 
este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire). 
 
Etapa 5 – Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj): 
Odata ce ansamblul conducta “oarba”-coloana de drenaj este pozat (din groapa de intrare 
pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane concentrice. Coloana 
de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar coloana “oarba” din polietilena 
este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale (plastic) din jurul conductei de 
polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu pamantul dislocat) revine si umple 
spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul de drenaj este pozat pe traseul dorit si 
la inclinatia dorita. 
 
Pentru restul  strazii, conductele se vor reliza prin intermediul sapaturilor mecanice si 
manuale, prin deschiderea de transee si montarea conductelor in acestea. 
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 
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Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 3 (trei)  cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
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scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
10.2 Canalizare menajera – propunere 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, si a avizului de la STC Sovata, 
realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi consumatorii din 
zona. 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa strada, fiind propusa a se va executa cu 
ajutorul conductei din PEHD PE 10 Pn 10 De= 63 [mm] – pentru canalizarea sub presiune si 
PEHD PE 100 Pn 16 De = 250 [mm] - pentru restul traseului de canalizare menajera. 
Tehnologia de montaj va fi identica cu cea a retelei de apa si anume foraj orizontal dirijat.  
 
Reţelele de canalizare menajeră se vor proiectate astfel încât să poată transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori şi ţinând cont de STAS 1846-1/2006 în care 
se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apă potabilă  
(Quzat = Qapă potabilă). 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 16 De= 250 [mm]  - 216 [m]; 

• canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 16 De= 63 [mm]  - 215 [m]; 

• conducta refulare din PEHD PE 100 Pn  16 De= 110 [mm] – 122 [m] 

• camine de vizitare din beton – 6 bucati; 

• statie pompare ape uzate SPAU nr.3 – 1 [buc] 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate  cu statii individuale de pompare  
        Numarul de astfel de statii este de 5 (cinci) bucati.  

• supratraversare curs de apa “parau local:”  executata cu cond. Din PEHD  
De = 110 mm, termoizolata si protejata la exterior cu table Ol Zn = 20 [m]; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
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Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 19 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
In zona drumului national DN 13A (str.Praidului) pe partea stanga a drumului (sens 
Balauseri–Praid) pentru a putea monta conducta de canalizare menajera, datorita lipsei 
spatiului, conducta se ve monta prin intermediului forajului orizontal dirijat. Lungime foraj 
dirijat est de cca. 431 [ml]. 
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat. 

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizonta este urmatorul: 
 
Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de 
forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un 
tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai fine sunt transportate 
de suspensia de forare in groapa de pornire. 
 
Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza capul 
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire 
inapoi prin tunelul pilot,acesta se largeste la dimensiunea dorita. 
 
Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10,16 De = 75-110 [mm] care este trase. Aceasta operatie se face foarte bland 
intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc de ungere a 
tunelului forat. 
 
Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera permanent 
date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. 
Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de catre un 
emitator montat in capul de forare.Un receptor de date,receptioneaza semnalele emise de 
emitator.Informatiile se transmit prin teletransmisie catre ecranul de vizualizare a datelor de 
pe receptor. Astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia 
capului de forare.  

Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o componenta 
importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul, transporta materialul 
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs (conducte). 
Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 
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solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita este legat 
de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 
pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare) intr-asa numita turta de filtrare care 
inconjoara de jur imprejur produsul. La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care 
nu prezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 
 
Tehnica de realizare a forajului: 
Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune si 
presupune urmatoarele etape: 
 
Etapa 1 - Forajul pilot :  
Acesta se execută prin împingerea succesivă în pământ a prăjinilor de foraj, care au montat 
la capăt o lance de foraj. Înaintarea coloanei de foraj este asigurată prin injectarea de fluide 
de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocă pământul formând un microtunel. Suspensia 
de foraj asigură susţinerea tunelului format şi reduce frecările. 
 
Etapa 2 - Forajul de lărgire :  
După ce lancea de foraj ajunge precis în groapa ţintă (la cota tinta), se montează capul de 
lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi 
prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte, formând un microtunel corespunzător dimensiunii de 
montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari, operaţiunea se repetă de mai 
multe ori. 
 
Etapa 3 – Pregatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj: 
Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea dorita) 
prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei 12m). 
 
Etapa 4 - Pozarea produsului : 
Imediat dupa capul de lărgire se prinde ansamblul conducta “oarba”- conducta -filtru de 
drenaj. Odată cu retragerea coloanei de foraj folosită la ultima lărgire, ansamblul conducta 
este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire). 
 
Etapa 5 – Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj): 
Odata ce ansamblul conducta “oarba”-coloana de drenaj este pozat (din groapa de intrare 
pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane concentrice. Coloana 
de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar coloana “oarba” din polietilena 
este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale (plastic) din jurul conductei de 
polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu pamantul dislocat) revine si umple 
spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul de drenaj este pozat pe traseul dorit si 
la inclinatia dorita. 
 
In cazul de fata datorita conditiilor din teren s-a luat decizia de a se prevedea pentru cei 5 
(cinci) consumatori din localitate cate un camin de racord care va fi prevazut cu 
electropompa. Caminul de colectare a apelor uzate de la fiecare gospodarie in parte va fi 
prevazut cu racord pentru teava din PVC Dn 160 mm si conducta de regulare din PEHD 
avand diametrul De = 40 mm. Fiecare camin va fi de fapt o statie de pompare pentru ape 
uzate. Statia de pompare se va compune si  va fi  echipata din/cu: camin din plastic cu Dn= 
800 mm si adancime de H=1800 mm, prevazut cu placa suport din beton  rama si capac din 
fonta carosabil, asamblare PE-HD/ sistem de tevi din otel inoxidabil de 40 mm, cu clapeta de 
retinere dn material plastic, cu prindere rapida cupla pentru pompa, lant din otel inoxidabil cu 
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suport, complet asamblate. Caminul va fi dotat cu pompa cu tocator  avand un  debit  minim 
de Qp = 2,00 [l/s]  si o inaltime de pompare Hp = variabil [ mHO] ( in functie de locul de 
distanta de montaj fata de statia de epurare), prevazuta cu 10 m de cabul, pentru pornire 
directa 400 V/50 Hz, nu mai putin de 2.50 [kW] curent nominal. Panoul de control pentru 
pompa in carcasa, montare pe peretele casei, inclusiv pornirea. Cutie metalica cu sistem de 
inchidere cu butuc si cheie, vopsita in camp electrostatic, cu un grad de protectie minim IP 
65. Automat programabil cu 2 x intrari analogice pentru:_ citire nivel cu sensor de presiune,_ 
citirea curentului pe electropompa. Decuplarea automata a condesatorului de 
pornire.Protectii pompa- a) Monitorizare supratemperatura pompa prin intermediul senzorului 
integrat in pompa ; b) Monitorizare sub sau supra curent pompa cu praguri si timp de raspuns 
setabil.  
Intrari / iesiri de semnal -a) intrare senzor supratemperatura pompa;b) intrare analogica 
curent pompa (citire directa a curentului absorbit de pompa); c)intrare senzor de nivel, cu 
praguri setabile (din meniul dispozitivului);d) Iesire contact unificat alarma pompa normal 
deschis;e) Iesire contact unificat functionare pompa normal deschis; 
 
Pentru fiecare statie de pompare de acest tip , alimentarea cu energie electrica se va 
realiza de la tabloul electric general din incinta. 
 
Datorita conditiilor din teren  si a cotei de racordare a noii retele de canalziare menajera la 
reteau existenta, este necesar  ca in amonte de deversare a retelei in canalizare menajera 
existenta  sa se prevada o statie de pompare pentru ape uzate complet echipata. 
Aceasta va asigura apa uzata care se aduna de pe strada si o va refula in reteaua de 
canalizare menajera, care se va realiza pe strada.Toate apele uzate de pe strada vor ajunge 
in reteaua de canalizare menajera existenta in zona sensul giratoriu de la intrarea in 
localitate. 
 
Statia de pompare pentru ape uzate menajere notate cu (SPAU nr.3)  - 1 buc. 
 
Statia de pompare este o  constructie  prefabricata subterana, complet utilata, in constructie 
monobloc (PEID/PVC/PA/ABS/PTFE), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 
straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica 
aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare 
complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 
 
Echiparea statiei va cuprinde: 
 

➢ 2 electropompe (1+1) montate imersat   
➢ un sistem care sa permita  extragerea electropompelor fara ca operatorul  

uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, radier din otel - beton 
turnat in  interiorul statiei din constructia acesteia–evitandu-se astfel executia  
acestuia in momentul instalarii; 

➢ statia este dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru  
 protectia electropompelor; 

➢ radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul  statiei  
 pentru a se realiza ancorarea antiflotatie; 

➢ vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi  
 deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa    
 fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

➢ capace carosabile clasa D400 ;  
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➢ panou electric si automatizare; 
➢ Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz. 

 
Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin 
intermediul unei scari de inox , fiind  echipata cu 2 electropompe, care trebuie sa ramana 
complet functionala in timpul interventiei la una din electropompe. Statia va fi echipata cu 2 
robineti de retinere pentru ape uzate menajere, clapete de sens.  
Accesoriile statiei de pompare:  
 
- tablourile electrice ale statiilor sunt tablouri de utilaj si vor fi livrate de furnizor  
impreuna cu statia; 
-  panoul de automatizare pentru cele 2 electropompe, pregatit pentru integrare in  
SCADA, amplasat in exteriorul statiei, avand gradul de protectie  IP 54, face parte integranta 
din utilaj si va fi livrat impreuna cu statia; 

- senzor de nivel si traductor – 1 buc; 
- carcasa protectie panou cu incalzire si ventilatie – 1 buc; 

 
Instalatii electrice pentru statia de pompare ape uzate  
 
Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se face din reteaua electrica 
de distributie publica conform avizului tehnic de racordare care va fi obtinut de catre 
beneficiar de la distribuitorul de energie electrica inaintea inceperii lucrarilor de executie a 
instalatiei interioare. 
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 11-  Retea de canalizare menajera – strada Dealul Ferastraului 
 
11.1 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele nou proiectata de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
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Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a se 
va executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 250 mm. Apele uzate menajere se vor 
descarca in reteaua de canalizare menajera existenta pe strada Linistii, mai precis in caminul 
de vizitare existent la intrarea pe strada.  
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  228 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 8 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 36 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etansietate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 36 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  
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prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 12-  Retea de apa– strada Campul Sarat 
 
In prezent, pe Campul Sarat , situatia este urmatoarea: 
➢  intre intersectia cu str. Principala si intersectia cu str. Teilor, pe portiunea asfaltata  

exista conducta de alimentare cu apa Ol Dn 100 mm; 
➢ de la intersectia cu str. Teilor si in Biserica Adventista exista conducta de alimentare  

cu apa din Ol Dn 100 [mm]; 
➢ intre biserica si statia de hidrofor exista conducta de alimentare cu apa din PEHD  

De= 110 [mm]. 
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➢  Intre statia de hidrofor – capatul strazii exista conducta de alimentare cu apa din  
PEHD De= 110 [mm]. 
Canalizarea menajera este existenta si se pastreaza. 
 
12.1 Alimentarea cu apa 
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10,16 
bari  De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 16 De=75 [mm]     – 621 [m]; 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 16 De = 110 [mm] – 573 [m]; 

• retele de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 10 De = 110 [mm] – 110 [m]; 

• retea de alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 10 De  =   50 [mm]  –  60 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate – 11 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 5 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm]–130 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 1.040 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea retelei de alimentare cu apa, de la intersectia cu strada Principala pana in 
zona bisericii Adventiste. Deoarece strada a fost asfaltata in anul 2019, noile retele de apa 
propuse, se vor monta pe ambele parti ale strazii in afara zonei asfaltate. In aceste conditii, 
retelele se vor executa prin foraj orizontal dirijat pe ambele parti ale strazii, conducta 
fiind din PEHD PE 100 Pn 16 De = 110 [mm]. Lungime foraj dirijat este de cca. 1.194 [ml]. 

 
Pentru cuplarea noii retele de apa la reteaua de apa existenta pe str. Principala, este nevoie 
sa se realizeze o subtraversare de drum asfaltat. Aceasta subtraversare se va realiza cu 
conducta din PEHD PE 100 De = 110 [mm], prevazuta a se monta in tub de protectie din OL 
Dn 200 [mm]. Lungimea subtraversarii este de cca. 15 [m]  si se va realiza intre Cwex si 
CWpr.1  
 
Pe strada Campul Sarat, deorece strada este asfaltata recent, cuplarea intre cele 2 retele se 
va realiza tot prin intermediul subtraversarilor realizate prin foraj orizontal. In total vor fi 3 
(trei) astfel de subtraversari realizat astefel:  
 
❖ subtraversarea  nr. 1 a drumul asfaltat , se va realiza prin foraj orizontal, intre 

conductele (CWpr. 2-CW.pr.3) cu conductă din PEHD PE100 Pn16 Dn 110 [mm] în protecţie 

din OL Dn 200 cu lungimea de 15 [m].  

 

❖ subtraversarea  nr. 2 a drumul asfaltat , se va realiza prin foraj orizontal,intre 

conductele (CWpr. 5-CW.pr.6) cu conductă din PEHD PE100 Pn16 Dn 110 [mm] în protecţie 

din OL Dn 200 cu lungimea de 10 [m].  

❖ subtraversarea  nr. 3 a drumul asfaltat , se va realiza prin foraj orizontal, 
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( la intersectia cu str. Teilor) cu conductă din PEHD PE100 Pn16 Dn 110 [mm] în protecţie 

din OL Dn 200 cu lungimea de 16 [m].  

 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Procedeul de foraj orizontal dirijat este un procedeu inovator de pozare pentru conducte si 
cabluri, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin injectie. 
 
Montarea subterana, prin foraj orizontal dirijat, reduce la minim distrugerea suprafetei, este 
sigura, rapida si exacta, confera rezistenta si stabilitate zonelor din apropierea tunelului de 
foraj, este igienica, protejeaza mediul si  este economica. 
 
Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat. 

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizonta este urmatorul: 
 
Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de 
forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un 
tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai fine sunt transportate 
de suspensia de forare in groapa de pornire. 
 
Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza capul 
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire 
inapoi prin tunelul pilot,acesta se largeste la dimensiunea dorita. 
 
Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10,16 De = 75-110 [mm] care este trase. Aceasta operatie se face foarte bland 
intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc de ungere a 
tunelului forat. 
 
Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera permanent 
date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. 
Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de catre un 
emitator montat in capul de forare.Un receptor de date,receptioneaza semnalele emise de 
emitator.Informatiile se transmit prin teletransmisie catre ecranul de vizualizare a datelor de 
pe receptor. Astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia 
capului de forare.  
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Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o componenta 
importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul, transporta materialul 
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs (conducte). 
Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 
solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita este legat 
de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 
pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare)intr-asa numita turta de filtrare care 
inconjoara de jur imprejur produsul. La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care 
nu prezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 
 
Tehnica de realizare a forajului: 
Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune si 
presupune urmatoarele etape: 
 
Etapa 1 - Forajul pilot :  
Acesta se execută prin împingerea succesivă în pământ a prăjinilor de foraj, care au montat 
la capăt o lance de foraj. Înaintarea coloanei de foraj este asigurată prin injectarea de fluide 
de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocă pământul formând un microtunel. Suspensia 
de foraj asigură susţinerea tunelului format şi reduce frecările. 
 
Etapa 2 - Forajul de lărgire :  
După ce lancea de foraj ajunge precis în groapa ţintă (la cota tinta), se montează capul de 
lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi 
prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte, formând un microtunel corespunzător dimensiunii de 
montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari, operaţiunea se repetă de mai 
multe ori. 
 
Etapa 3 – Pregatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj: 
Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea dorita) 
prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei 12m). 
 
Etapa 4 - Pozarea produsului : 
Imediat dupa capul de lărgire se prinde ansamblul conducta “oarba”- conducta -filtru de 
drenaj. Odată cu retragerea coloanei de foraj folosită la ultima lărgire, ansamblul conducta 
este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire). 
 
Etapa 5 – Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj): 
Odata ce ansamblul conducta “oarba”-coloana de drenaj este pozat (din groapa de intrare 
pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane concentrice. Coloana 
de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar coloana “oarba” din polietilena 
este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale (plastic) din jurul conductei de 
polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu pamantul dislocat) revine si umple 
spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul de drenaj este pozat pe traseul dorit si 
la inclinatia dorita. 
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
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Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 11 (unsprezece) cămine pentru adăpostirea 
vanelor, a dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
Obiect nr. 13-  Retea de apa  si canalizare menajera – strada Coasta Restadului 
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In prezent, pe strada Coasta Restadului, de la intersectia cu strada Campul Sarat  exista 
retea de alimentare cu apa din PEHD PE 100 De= 63 [mm]. Pe o anumita portiune exista si 
retea de canalizare menajera, realizata cu conducta din PVC Dn 200 [mm] . 
 
13.1 Alimentarea cu apa  
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 
 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 60 [m]; 

• retea alimentare cu ap PEHD PE 100 Pn 10 De =    63 [mm] – 35 [m] 

• camine de vane din beton complet echipate – 2 [buc]; 

• statie pentru ridicarea presiunii apei formata dintr-o pompa activa si una de  
rezerva, avand Qp=5,00 [l/s], Hp=55,0 [mH2O], montata in containerul termoizolat din 
incinta gospodariei de apa; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 1 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] – 15 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 120 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Pe aceasta strada, se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, inlocuirea conductei din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =110 mm (de la intersectia 
cu strada Campul Sarat si prevederea unei statii de pompare cu hidrofor pentru 
asigurarea presiunii necesara pentru consumatorii aflati la o cota superioara. Grupul de 
pompare se va monta intr-un container termoizolat si va fi prevazut cu incalzire electrica 
pentru a asigura temperatura minima de + 5 grade in interior.  
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  
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Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Statie de pompare pentru apa potabila 
 
Pentru zona de case, care nu pot fi alimentate gravitational se va monta o statie de ridicare a 
presiunii, formata din 2 ( doua) electropompe 1 activa si una de rezerva, care se va monta 
intr-un container termoizolat in incinta gospodariei de apa. 
Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici: Qp=5,00 [l/s],Hp=55,00 [mH2O]. 
Clădire pentru statia de tratare si pompare-constituită dintr-un container termoizolat, cu 
dimensiunile de Lxlxh = 3.00 [m] x 2,43 [m] x 2,60 [m].  
Împrejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea 
de 2,50 m. Pentru accesul in gospodarie se va realiza un acces avand deschiderea de 1,00 
[m] si unul pentru acces. Portile de acces se vor realiza din acelaşi material ca şi al 
împrejmuirii, respectiv  din panouri bordurate montate pe cadru metalic.  

 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 2 (doua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
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Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
 
Bransamente apa 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
 
 
 
 
13.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200 mm – lungime retea  90.5 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 4 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
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de 15bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 200 mm, diametru minim impus de STAS 
3051-91_pentru retelele de canalizare menajera din sistemul separativ.  
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 4 bucati)” 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
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➢ capace si rame conform STAS  de acoperiere carosabile tip IIIB (cu orifici de  
aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 

 
Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la  
1-2 metri de limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul 
limitei de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton (inel de sustinere) 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
 
 
Obiect nr. 14 – Retea de  apa si canalizare menajera  -  strada Fagului 
 
14.1 Alimentarea cu apa  
 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari  
De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=110 [mm] – 350 [m]; 

• retea alimentare cu ap PEHD PE 100 Pn 10 De  =   63 [mm] –  65 [m]; 

• statie pentru ridicarea presiunii apei formata dintr-o pompa activa si una de  
rezerva, avand Qp=5,00 [l/s], Hp=55,0 [mH2O], montata in containerul termoizolat din 
incinta gospodariei de apa; 

• camine de vane din beton complet echipate – 4 [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 4[buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propus a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm] –30 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
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Pn 10 De=32 [mm]– lungime 240 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului). 
 
Pentru consumatorii care nu pot fi alimentati gravitational,se va monta o statie de pompare 
cu hidrofor si convertizor de freceventa. Grupul de pompare se va monta intr-un container 
termoizolat si va fi prevazut  cu incalzire electrica pentru a asigura temperatura minima de + 
5 grade in interior.  
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
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Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Statie de pompare pentru apa potabila 
 
Pentru zona de case, care nu pot fi alimentate gravitational se va monta o statie de ridicare a 
presiunii, formata din 2 ( doua) electropompe 1 activa si una de rezerva, care se va monta 
intr-un container termoizolat in incinta gospodariei de apa. 
Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici: Qp=5,00 [l/s],Hp=55,00 [mH2O]. 
 
Clădire pentru statia de tratare si pompare-constituită dintr-un container termoizolat, cu 
dimensiunile de Lxlxh = 3.00 [m] x 2,43 [m] x 2,60 [m].  
 
Împrejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea 
de 2,50 m. Pentru accesul in gospodarie se va realiza un acces avand deschiderea de 1,00 
[m] si unul pentru acces. Portile de acces se vor realiza din acelaşi material ca şi al 
împrejmuirii, respectiv  din panouri bordurate montate pe cadru metalic.  

 
 
 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 4 (patru) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
 
Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
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De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
 
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
 
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
14.1 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, realizarea unei retele noi proiectate de canalizare menajera care va deservi 
consumatorii din zona. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200 mm – lungime retea  192.50 [m]; 

• camine de vizitare din beton – 6 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 30 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toata  lungimea strazii, fiind propusa a  se 
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 200 mm, diametru minim impus de STAS 
3051-91_pentru retelele de canalizare menajera din sistemul separativ.  
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 
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Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
 
Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 6 bucati)” 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperiere carosabile tip IIIB (cu orifici de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Racorduri de la imobilele  
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  
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Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate, sau cu acordul scris al acestuia la 1-2 metri in interiorul limitei de 
proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si   sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton (inel de sustinere). 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia, se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr. 15- Retea de apa si canalizare menajera  – strada Lunga si Atilla Jozsef 
 
15.1 Alimentarea cu apa  
 
In prezent  pe str. Lunga , situatia este urmatoarea: 
➢   pe portiunea de strada cuprinsa intre str. Caprioarei si pana peste paraul Sovata   

partea stanga exista retea de apa din PEHD De = 110 [mm] , aceasta se pastreaza; 
➢ pe portiunea de strada cuprinsa intre str. Caprioarei si pana peste paraul Sovata   

partea dreapta nu exista retea de apa - se realizeaza prin prezentul proiect; 
➢ pe portiunea de strada cuprinsa  dupa paraul Sovata  si pana in zona caii ferate    

partea stanga nu exista retea de apa - se realizeaza prin prezentul proiect; 
➢ pe portiunea de strada cuprinsa intre str. Vanatorilor ( zona parau Sovata) si pana in  

zona caii ferate, pe partea dreapta exista retea de apa din PEHD De=110 [mm], aceasta 
se pastreaza; 
➢  dupa calea ferata, pe ambele parti a strazii, exista un proiect intocmit recent, care  

trateaza modul de realizare al extinderii retelor de apa. In proiectul existent, pentru 
asigurarea presiunii apei in zona, in incinta gospodariei de apa pentru comuna Eremitu, se va 
monta o statie  pentru ridicarea presiunii apei. 
Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10,16 
bari  De 110 [mm]. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasa strada sunt: 

• retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn16 De=110 [mm] – 1.571 [m]; 

• camine de vane din beton complet echipate –9  [buc]; 

• hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] – 11 [buc]; 

• camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru)  propuse a se realiza  
din polietilena cu perete triplustrat, avand Dn 800 [mm] si inaltime de 1200 [mm]– 185 [buc]; 

• conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100  
Pn 10 De=32 [mm]– lungime 1.480 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va 
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1x D2 (unde D1–diametrul 
conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului) 
 
La proiectarea retelei de alimentare cu apa s-au respectat prevederile SR 4163-1/95 si SR 
4163-2/96, P188/2-2013. Amplasarea in plan si pe verticala a retelei se va face in 
conformitate cu prevederile SR 8591 -1 si  SR 4163 -1.  
 
Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea 
superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], 
grosimea de 15 [cm] fara piatră.  
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Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in 
functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii necesara pozarii conductelor 
fiind de 0,70 m, pozarea acestora efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Acolo 
unde spatiul permite, sapaturile  se vor executa 70% mecanizat si 30 % manual. Pamantul 
excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit de pamant stabilit de 
constructor si de administratia beneficiarului. 

 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din 
sapatura, bine compactat.  

 
Pe toate conductele de distributie si bransamente, pana in caminele de apometru se va 
prinde pe teava un fir de cupru avand  sectiunea de 2,5 mmp, cu rol de semnalizare si 
avertizare. 

 
Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, 
se prevede banda de polietilena de culoare albastra, cu inscriptia „APA POTABILA”. 
 
Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  
distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase 
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei 
pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru 
evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul 
exploatării şi se vor monta în camine de vane.  
 
Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform – P 118/2-2013  art. 6.8 si NP 
133-2013  -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare . 
 
Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi 
presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O]. 
 
Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subterani, cu diametrul nominal Dn 80 
[mm] STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a 
hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face 
legătura. 
 
Cămine de vane  
 
Pe traseul retelelor de apa  se vor amplasa 9 (noua) cămine pentru adăpostirea vanelor, a 
dispozitivelor de aerisire/dezaerisire şi a robinetelor de golire. 
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Căminele vor fi izolate:la interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de 
ciment în două straturi, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 
executată pe strat suport. 
 
Capacele din fontă ale căminelor de vane vor fi capabile să suporte o sarcină de 400 kN 
conform SR EN 124/1996, şi vor fi prevăzute cu mecanism de închidere şi cu garnitură din 
neopren.Treptele camerelor de vane vor fi realizate din oţel OB Φ20 mm tratate anticoroziv. 
Căminele vor fi prevăzute cu başe de drenaj cu capacitatea de minim 15 l. La trecerea 
conductelor prin pereţii căminelor vor fi prevăzute piese de trecere etanşe. 
 
Toate conductele şi fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiaşi clasă de 
presiune cu conducta de aducţiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20 
şi vor fi sprijinite cu elemente metalice încastrate în radier. Montajul vanelor pe conductele de 
polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest 
scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare de flanşă şi flanşe din 
oţel, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor. 
 
Bransamente apa 
 
De la reteaua de distributie se vor realiza bransamente la consumatorii din zona.  
Pentru realizarea bransamentelor din zona caselor se vor utiliza conductelor din PEHD PE 
100 Pn 10 De= 32 [mm] si camine de bransament din PE triplustrat avand Dn 800 [mm] si 
inaltimea de 1.200 [mm], dotate cu contoare avand Dn 20 [mm].  
Căminele de bransament se vor monta in exterior, cat mai aproape de limita de proprietate. 
Caminele de bransament vor fi prevazute cu capace din dotarea lor, iar pentru cele care se 
vor monta in trotuar vor fi prevazute suplimentar cu  capace din fonta, clasa B125. Capacele 
se vor aseza pe o placa de beton  inel de sustinere). 
 
Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un pat 
de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la cca. 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din 
polietilena de culoare albastra, iar in jurul conductei se va monta fir inoxidabil avand 
sectiunea de 2,5 mmp. 
 
15.2 Canalizare menajera 
 
Pe aceasta strada se propune conform temei de proiectare si a avizului de la STC Sovata, 
realizarea urmatoarelor trasee pentru canalizare menajera : 
➢ pe portiunea de strada cuprinsa intre str. Caprioarei si pana in zona paraul Sovata   

partea dreapta, proiectarea unei retele de canalizare menajere, care sa preia toti 
consumatorii de pe traseu. Reteaua se va realiza cu ajutorul conductei din PEHD PE 100 Pn 
16 De = 250 [mm]. Montajul se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 
➢ pe portiunea de strada cuprinsa intre str. Caprioarei si pana in zona paraul Sovata   

partea stanga, exista retea de canalizare menajera- se pastreaza; 
➢  dupa paraul Sovata pana in zona Scadat, pe ambele parti ale strazii se va proiecta  

cate o retea de canalizare menajera, care sa preia toti consumatorii din zona. Datorita 
conditiilor din teren, retelele se vor executa tot cu conducta din PEHD PE 100 Pn 16 bari De 
= 250 [mm]. Montajul se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 250 mm – lungime retea  307 [m]; 
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• canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 16 De= 250 [mm]  - 6.220 [m] 

• conducta refulare din PEHD PE 100 Pn  16 De= 110 [mm] – 527 [m] 

• camine de vizitare din beton – 136 bucati; 

• camine de spalare – 6 [buc]; 

• statie pompare ape uzate SPAU nr.4,5 – 2 [buc] 

• subtraversare de cale ferta,cu condcuta din PEHD De = 250 [mm], in tub de protectie  
   din Ol Dn 250 [mm] – 24 [ml]; 

• subtraversare de drum judetean DJ 153 , cu cond. Din PEHD De = 250 [mm] ,  
   montata in tub de protectie din Ol Dn 250 [mm] – 4 [buc] ; 

• subtraversare curs de apa “parau Sovata” cu conducta din PEHD PE 100 De = 110 
[mm]  – 1 [buc] ; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn4 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 185 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Retelele de canalizare menajera au fost proiectate astfel  incat sa poata transporta debitul de 
ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS 1846-1/2006 in care 
se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu debitul de apa potabila 
(Quzat = Q apa potabila). 
 
Reţelele de canalizare menajera pe ambele parti ale drumului judetean se vor executa cu 
ajutorul conductei din PEHD PE 10 Pn 10 De= 250 mm. Tehnologia de montaj fiind prin foraj 
orizontal dirijat. Aceasta tehnologie are avantajul ca nu sunt necesare desfaceri si refaceri 
integrale de santuri deschise. Singurele santuri deschise fiind cele necesare pentru 
introducerea forezei si de tragere a conductei pe partea opusa.  
 
De la intersectia cu strada Attila Jozsef si pana la SPAU nr. 4, reteaua se va executa cu 
conducta din PVC  Sn 8 Dn 250 [mm]. 
 
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  numai cu  sprijinirea malurilor cu panouri metalice; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de montaj 

impus prin proiect; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etanseitate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 

 
Sapaturile vor fi 0.70 m si 1,00 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu caietul 
de sarcini. Datorita conditiilor din teren sapatura se va face numai manual. 
 
Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a 
tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  
 
Amenajarea santului de pozare trebuie sa fie sub cota determinata de profilul longitudinal si 
sa respecte panta prevazuta in proiect. 
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Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 
iniţială. 
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 136 bucati) 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
 
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
 
Statii de pompare pentru ape uzate menajere notate cu (SPAU nr.4,5)  - 2 buc. 
 
Statiile de pompare sunt constructii  prefabricate subterane, complet utilate, in constructie 
monobloc (PEID/PVC/PA/ABS/PTFE), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 
straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica 
aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare 
complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 
Echiparea statiei va cuprinde: 
 

➢ 2 electropompe (1+1)montate imersat   
➢ un sistem care sa permita  extragerea electropompelor fara ca operatorul  

uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, radier din otel - beton 
turnat in  interiorul statiei din constructia acesteia–evitandu-se astfel executia  
acestuia in momentul instalarii; 

➢ statia este dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru  
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 protectia electropompelor; 
➢ radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul  statiei  

 pentru a se realiza ancorarea antiflotatie; 
➢ vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi  

 deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa    
 fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

➢ capace carosabile clasa D400 ;  
➢ panou electric si automatizare; 
➢ Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz. 

Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin 
intermediul unei scari de inox , fiind  echipata cu 2 electropompe, care trebuie sa ramana 
complet functionala in timpul interventiei la una din electropompe. Statia va fi echipata cu 2 
robineti de retinere pentru ape uzate menajere, clapete de sens.  
 
Accesoriile statiei de pompare:  
 
- tablourile electrice ale statiilor sunt tablouri de utilaj si vor fi livrate de furnizor  
impreuna cu statia; 
-  panoul de automatizare pentru cele 2 electropompe, pregatit pentru integrare in  
SCADA, amplasat in exteriorul statiei, avand gradul de protectie  IP 54, face parte integranta 
din utilaj si va fi livrat impreuna cu statia; 

- senzor de nivel si traductor – 1 buc; 
- carcasa protectie panou cu incalzire si ventilatie – 1 buc; 

 
Instalatii electrice pentru statia de pompare ape uzate  
 
Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se face din reteaua electrica 
de distributie publica conform avizului tehnic de racordare care va fi obtinut de catre 
beneficiar de la distribuitorul de energie electrica inaintea inceperii lucrarilor de executie a 
instalatiei interioare. 
 
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 

 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  

 
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/ 1 ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton ( inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro.  
 
Obiect nr.16- Retea de canalizare menajera – strada Trandafirilor si Ghera 
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Pe aceasta strada, conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC Sovata, se 
propune  schimbarea retelei de canalizare menajera existenta. 
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect pe aceasta strada sunt: 

• canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 16 De= 250 [mm]  - 871,50 [m] 

• camine de vizitare din beton – 30 bucati; 

• racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 8 
Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei până la limita de proprietate), 
unde se vor mota cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si 
va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este 
de 48 bucati. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. 
Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susţinere). 
 
Apele uzate preluate de noua retea de canalizare menajera se vor deversa in reteaua de 
canalizare menajera existenta pe strada Linistii, in caminul de vizitare existent. 

 
Datorita zonei asfaltate si a spatiului mic de lucru, lucrarile in aceasta zona se vor realiza  
prin intermediului forajului orizontal dirijat. Lungime foraj dirijat est de cca. 1.266 [ml]. 
 
Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat. 

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizontal este urmatorul: 
 
Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de 
forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un 
tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai fine sunt transportate 
de suspensia de forare in groapa de pornire. 
 
Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza capul 
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire 
inapoi prin tunelul pilot,acesta se largeste la dimensiunea dorita. 
 
Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE 100 
SDR 17 Pn 10,16 De = 75-110 [mm] care este trase. Aceasta operatie se face foarte bland 
intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc de ungere a 
tunelului forat. 
 
Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera permanent 
date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. 
Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de catre un 
emitator montat in capul de forare.Un receptor de date,receptioneaza semnalele emise de 
emitator.Informatiile se transmit prin teletransmisie catre ecranul de vizualizare a datelor de 
pe receptor. Astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia 
capului de forare.  
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Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o componenta 
importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul, transporta materialul 
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs (conducte). 
Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 
solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita este legat 
de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 
pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare)intr-asa numita turta de filtrare care 
inconjoara de jur imprejur produsul. La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care 
nu prezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 
 
Tehnica de realizare a forajului: 
Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune si 
presupune urmatoarele etape: 
 
Etapa 1 - Forajul pilot :  
Acesta se execută prin împingerea succesivă în pământ a prăjinilor de foraj, care au montat 
la capăt o lance de foraj. Înaintarea coloanei de foraj este asigurată prin injectarea de fluide 
de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocă pământul formând un microtunel. Suspensia 
de foraj asigură susţinerea tunelului format şi reduce frecările. 
 
Etapa 2 - Forajul de lărgire :  
După ce lancea de foraj ajunge precis în groapa ţintă (la cota tinta), se montează capul de 
lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi 
prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte, formând un microtunel corespunzător dimensiunii de 
montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari, operaţiunea se repetă de mai 
multe ori. 
 
Etapa 3 – Pregatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj: 
Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea dorita) 
prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei 12m). 
 
 
Etapa 4 - Pozarea produsului : 
 
Imediat dupa capul de lărgire se prinde ansamblul conducta “oarba”- conducta -filtru de 
drenaj. Odată cu retragerea coloanei de foraj folosită la ultima lărgire, ansamblul conducta 
este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire). 
 
Etapa 5 – Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj): 
Odata ce ansamblul conducta “oarba”-coloana de drenaj este pozat (din groapa de intrare 
pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane concentrice. Coloana 
de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar coloana “oarba” din polietilena 
este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale (plastic) din jurul conductei de 
polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu pamantul dislocat) revine si umple 
spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul de drenaj este pozat pe traseul dorit si 
la inclinatia dorita. 
 
Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, 
cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343/2006, cămine care vor fi prevăzute in 
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functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de 
golire a conductelor.  
 
Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare 
menajera ( 30 bucati) 
 
Căminele de vizitare se vor executa din elemente de beton cu imbinare cu garnituri de 
cauciuc, montajul făcându-se conform STAS 2448 - 82 , fiind compuse din:  
 
➢ camere de lucru cu radier inclus si canal de drenaj (baza camin), din beton  

prevazute pentru imbinare cu garnituri din cauciuc si inele de etansare din cauciuc, inglobate 
pentru conductele din PVC Dn 250 mm. Camerele de lucru vor fi prevazute cu garnituri de 
cauciuc si cu 2 piese de trecere etanse pentru conducte din PVC Dn 250 mm, avand 
diametrul de Dn 100 mm si inaltimea de 500 mm; 
➢ cosuri de acces din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv scari de acces  

avand diametrul  Dn 1000 mm cu inaltimi cuprinse intre (500, 700 si 1000 mm); 
➢ piese tronconice excentrice din beton cu garnituri de cauciuc, inclusiv  scari de  

acces avand  diametrul   Dn 1000/625 mm cu inaltimi de 600 si 700 mm; 
➢ aduceri la cota cu piese circulare din beton imbinate cu garnituri de cauciuc,   

diametrul   Dn 600 mm cu  grosimi de 50 si 100 mm; 
➢ capace si rame conform STAS  de acoperire carosabile tip IIIB (cu orificii de  

aerisire) si IV –trafic greu, diametrul  Dn 600 mm. 
 

Caminele se vor amplasa pe un pat format din pietris nisipos avand grosimea de 
minim  30 cm. 
Pe traseul reţelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare, în punctele de 
schimbare a direcţiei şi la distanţe care să nu depăşească 60 ml. Căminele de vizitare se vor 
executa conform STAS 2448-82, din beton. Capacele peste cămine vor fi de tip carosabil.  
S-a urmărit amplasarea caminelor pentru reţeaua de canalizare menajera pe cât posibil in 
dreptul grupurilor de case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare in momentul 
realizării branşamentelor de canalizare.  
Racorduri de la imobilele  

 
Pentru fiecare gospodărie, se prevede câte un racord la rețeaua de canalizare proiectată, din 
PVC Sn 4 Dn 160 mm. 
Racordurile se vor executa concomitent cu rețeaua de canalizare menajeră.  
Căminele de racord se vor monta cu precădere în exterior,  în spațiul verde la 1-2 metri de 
limita de proprietate. 
Caminele de inspectie sunt din PE (complet echipate), avand  Dn 400 mm si sunt prevăzute 
cu 1 int/1ies. Dn 160/ 160 mm. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, 
clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placa de beton (inel de sustinere). 
 
Deasupra racordurilor de canalizare din PVC Sn 4 Dn 160 mm, la cca. 0,50 m față de 
generatoarea superioară a acesteia se va monta grila de avertizare din polietilenă, de 
culoare maro. 
 
Obiect nr. 17-  Realizare statie de pompare apa pentru apa potabila –cart.Iliesi  
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In prezent, in cartierul Iliesi, exista retea de alimentare cu apa,  dar conform datelor primite 
de la beneficiar si STC, pentru mai bine de jumatate din cartier, nu exista presiune suficienta 
pentru toti consumatorii. 
In aceste conditii, se propune conform temei de proiectare, precum si a avizului de la STC 
Sovata, prevederea unei statii de pompare cu hidrofor pentru asigurarea presiunii 
necesara pentru consumatorii care nu au presiunea necesara. Grupul de pompare se va 
monta intr-un container termoizolat si va fi prevazut cu incalzire electrica pentru a asigura 
temperatura minima de + 5 grade in interior.  
 
Lucrările care se propun a se realiza prin proiect in cartier, sunt: 

• statie pentru ridicarea presiunii apei formata  din 2 (doau) electropompe o pompa  
activa si una de rezerva, avand Qp=5,00 [l/s], Hp=55,0 [mH2O], montata in containerul 
termoizolat din incinta gospodariei de apa; 

• rezervor pentru stocare apa – capacitate 30 [mc]    - 1 [buc]     
 
Statie de pompare pentru apa potabila 
 
Pentru zonele, care nu pot fi alimentate gravitational se va monta o statie de ridicare a 
presiunii, formata din 2 (doua) electropompe 1 activa si una de rezerva, care se va monta 
intr-un container termoizolat in incinta gospodariei de apa. 
Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici: Qp=5,00 [l/s],Hp=55,00 [mH2O]. 
 
Clădire pentru statia de tratare si pompare-constituită dintr-un container termoizolat, cu 
dimensiunile de Lxlxh = 3.00 [m] x 2,43 [m] x 2,60 [m].  
Împrejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea 
de 2,50 m. Pentru accesul in gospodarie se va realiza un acces avand deschiderea de 1,00 
[m] si unul pentru acces. Portile de acces se vor realiza din acelaşi material ca şi al 
împrejmuirii, respectiv  din panouri bordurate montate pe cadru metalic.  

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

a). Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimata 
în lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate 
cu devizul general 
 
Evaluarea investiţiei propuse s-a realizat în Lei (1 Euro=4.8858 Lei in data de 03.2021). 
 
Valoarea totală cu TVA (19%) a investiţiei: 
 
Valoarea totală a investiţiei:                28,872,041.83 Lei, din care: 
Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M):     22,312,434.43 Lei  
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Detalierea pe cele 6 capitole ale Devizului General evidenţiază următoarele valori: 
 

Denumirea capitolului de cheltuieli 

Valoare  

(inclusiv TVA) 

LEI 

Capitolul  1 – Cheltuieli pentru obţi. și amenajarea terenului 0,00 

Capitolul  2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 349.860,00 

Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistenţă tehnică 901,127.17 

Capitolul  4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază 24,386,122.48 

Capitolul  5 – Alte cheltuieli 3,011,807.83 

Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehn. și teste 223,124.34 

TOTAL GENERAL 28,872,041.83 

Din care C+M 22,312,434.43 

 
b). Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă-elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investitii și, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare 

Indicator fizic - investiţia de bază UM 
Valoare 

(unităţi fizice) 
 

CANALIZARE MENAJERA 

Număr kilometri de conducte de canalizare menajeră km 13.386 

Statie de pompare pentru apa uzata buc 6 

Racorduri individuale (dotate cu camine din PE si 
electropompe) 

buc. 508/16 

Indicator fizic - investiţia de bază UM 
Valoare 

(unităţi fizice) 
 

ALIMENTARE CU APA 

Număr kilometri de conducte de alimentare cu apa  km 10.778 

Statii de pompare pentru apa potabila  buc 4 

Racorduri individuale (dotate cu camine din PE si 
electropompe) 

buc. 631 
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c). Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti în 
funcţie de specificul și ţinta fiecărui obiectiv de investitii 
 
- indicatori financiari –canalizare menajera 
In ceea ce priveste  indicatorii financiari, pentru investitia propusă, s-a calculat un preţ pentru 
apa uzata evacuata de:  3.47 [lei/mc] (fara TVA) 
 
- indicatori financiari –alimentare cu apa 
In ceea ce priveste  indicatorii financiari, pentru investitia propusă, s-a calculat un preţ pentru 
apa tratată ce urmează a fi distribuită către locuitorii localitatii de : 4.30 [lei/mc] (fara TVA). 
 
- indicatori socio-economici 
 
Principalii Indicatorii socio-economici care pot înregistra creșteri în urma extinderi reteleor de 
apa si canalizare menajera din orasul Sovata  sunt: 
 

- crearea unei premize,  privind dezoltarea economică și comerciala în zonă; 
- creșterea numărului de autorizatii de construire în zona; 
- creșterea numărului de unitati turistice si de productie in zona; 
- creșterea numărului de locuri de muncă ca urmare a implementării investitiei  și 

apariţia de unităţi turistice noi; 
 
- indicatori de impact 
 
CANALIZARE MENAJERA 
Indicatorii de impact cuantifică în principal consecinţele directe ale implementării investiţiei 
asupra zonei. In ceea ce priveste investitia propusă, principala consecinţă directă a 
sistemului de canalizare menajeră este reducerea riscului infestării apelor freatice, 
solului și subsolului, afectate în prezent datorita existenţei în gospodăriile particulare 
a latrinelor, foselor septice sau puţurilor absorbante; 
 
ALIMENTARE CU APA 
Indicatorii de impact cuantifică în principal consecinţele directe ale implementării investiţiei 
asupra zonei. In ceea ce priveste investitia propusă, principala consecinţă directă a 
sistemului de alimentare este distributia apei potabile la calitatea si presiunea necesare 
conform standardelor in vigoare. 
 
- indicatori de rezultat/operare 
Indicatorii de rezultat/operare se referă la avantajele imediate ale investitiei asupra 
destinatarilor directi. În ceea ce priveste investitia propusă, principalul avantaj asupra 
destinatarilor direcţi, se referă la gradul de satisfacţie al locuitorilor în raport cu serviciile 
prestate de sistemul centralizat de colectare a apelor uzate menajere. 
Un alt avantaj important al investitiei propuse îl reprezintă creșterea nivelului de trai pentru 
populaţia din zonă ca urmare a implementării investitiei propuse. 
 
Indicatorii de operare sunt: 
VAN = -17990191 lei  
RIR = -0.67% 
Acesti indicatori arata ca investitia are nevoie de sprijin financiar nerambursabil. 
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d). Durata estimativă de execuţie a obiectivului de investitii, exprimată în luni. 
 
Investiţia este eșalonată pe o perioadă de 27 luni  pe parcursul a trei ani calendaristici astfel: 
 
ANUL I 
Etapa pregătitoare: 4 luni (DTAC, DTOE, avize, autorizatie de construire, PTH) 
Etapa execuţiei:       5 luni 
ANUL II 
Etapa execuţiei:  12 luni 
 
ANUL III 
Etapa execuţiei:  5  luni 
Etapa recepţiei:    1 lună 
 

- Durata perioada proiectare faza DTAC si PTH: 4 LUNI 
- Durata estimata lucrari: 22 LUNI 
- Durata convocare si realizare receptie la terminarea lucrarilor: 1 LUNA 

 
 

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor 
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice 

Conform STAS 4273/1983 retelele edilitare se încadrează în  clasa de importanţă III – 
Construcţii de importanţă medie. 
Având în vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrările aferente reţelelor 
edilitare, conform STAS 4273/1983, acestea intră în categoria construcţiilor definitive. 
După rolul funcţional pe care îl are în cadrul sistemului de retele edilitare, respectiv de 
drumuri, conform STAS 4273/1983, componentele acestuia sunt considerate constructii 
principale. 
Conform HGR 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 
(Anexa 3 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor): categoria 
de importanţă a lucrărilor este C.  
 
Conform Ordinului 777/2003, Exigentele de performanţă pentru lucrările edilitare Is. 
Conform art. 3(2) din Ordinul 777/2003, Exigenţele de verificare pot fi cele stabilite prin 
Ordinul 70/N/1999 în situaţia în care atestarea tehnico-profesională a verificatorului s-a făcut 
înainte de anul 2003. Astfel, Exigentele de performanţă pentru lucrările edilitare pot fi A11. 
Lucrările de instalaţii și echipamente electrice se vor verifica la exigenţă Ie de calitate. 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul 
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 
externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

Finanţarea investiţiei se va realiza în ............................................................................. 
 
Aprobarea indicatorilor tehnici și economici ai investiţiei se va face prin Hotărâre de Consiliu 
Local. 
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Pentru stabilirea condiţiilor de avizare, aprobare și autorizare a investiţiei, Primăria  Comunei 
Vinatori  a emis Certificatul de Urbanism în scopul: „Extindere retea de alimentare cu apă 
si canalizare menajeră în orasul Sovata, judetul Mures – FAZA S.F.”. 

6.2. Extras de carte funciară, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevăzute de 
lege 

Terenurile afectate de lucrări fac parte din domeniul public al orasului Sovata, reţelele de 
canalizare menajeră si alimentare cu apa  se vor monta (dupa caz)  pe strazile aferente 
prezentei documentatii. Pentru toate strazile, beneficiarul va prezenta acte din care să reiese 
că terenurile afectate sunt în domeniu public,  inclusiv terenul pe  care se va realiza staţia de 
epurare. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri 
de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Punctul de vedere  de la Agenţia pentru Protecţia Mediului , Tg. Mureș. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Conform legislaţiei în vigoare, la faza următoare de proiectare, orasul Sovata, va obţine 
Autorizaţia de Construire. Pentru autorizarea execuţiei, beneficiarul va obţine, la această 
fază, avizele și acordurile prevăzute în Certificatul de Urbanism eliberat de Primăria  Orasului 
Sovata . 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Studiul topografic are scopul de a prezenta situatia existentă în cadrul amplasamentelor în 
care se propune realizarea investiţiei. 
 
Măsurătorile din teren au dus la identificarea următoarelor elemente topografice: margini  și 
axuri de drum, rigole, limite de proprietate, clădiri, stâlpi pentru iluminat și de distribuţie a 
energiei electrice, stâlpi L.E.A., reprezentarea acestora făcându-se în cadrul planurilor de 
situaţie. 
 
Pentru prezenta documentaţie a fost utilizată ridicarea topografică realizată de  
S.C. PROMS ING ARHITECTURE SRL. Pentru ridicarea topografică s-a folosit Sistemul de 
Proiecţie Stereo 70 și Plan de referinţă Marea Neagră. 
Studiul topografic va fi vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilitara si anexat 
prezentei documentaţii. 
 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii și care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Avizul Operatorului Regional 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Primaria orasului Sovata, str. 
Principala nr.155 – corp I si str. Trandafirilor nr.2- corp II, jud. Mureş, care este în 
măsură să gestioneze proiectul. 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 
de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 
investiţiei, eșalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

a). Durata de realizare a investiţiei 
Investiţia este eșalonată pe o perioadă de 27 luni,  când se vor realiza servicii de proiectare, 
se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și 
detalii de execuţie, documentaţii de obţinere a avizelor și acordurilor și depunerea la 
instituţiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obţinerea acestora, 
elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire), efectuarea 
lucrărilor de construcţii, precum și realizarea activităţilor necesare recepţiei lucrărilor. 
 
Eșalonarea investiţiei are la bază următoarele considerente: 
- priorităţile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiţii în infrastructură; 
- condiţionarea tehnologică a operaţiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului 

critic, metodă consacrată în construcţii. 
 

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor putea executa într-o perioadă de 22 luni  inclusiv 
probe. Perioada exactă de derulare a investiţiei, respectiv data de începere a lucrărilor, se 
va stabili în funcţie de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data semnării 
Contractului de execuţie lucrări și de graficul prezentat de Antreprenor. 
Durata maximă de realizare a investiţiei s-a determinat în funcţie de următoarele elemente: 

 numărul maxim de ore medii convenţionale estimate pentru realizarea investiţiei; 
 productivitatea medie în construcţii pentru categoriile de lucrări similare; 
 numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor. 

b). Etapele principale de realizare a investiţiei 
Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi considerate după cum urmează: 
 
Etapa pregătitoare:  
În stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse 
fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislaţiei 
achiziţiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiţiei, 
precum și obţinerea Certificatului de Urbanism pentru investiţia proiectată. Astfel, se 
consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare, eșalonate pe o 
perioadă de 6 luni: 
 
Faza 1 – Întocmirea documentaţiilor tehnice 
- Proiect Tehnic conform Ordinului 863/2008 și Detalii de execuţie 
- Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire conform Legii 50/1991 
- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism 
- Documentaţie de atribuire conform Ordinului 2266/2012 
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Realizarea acestei faze presupune o perioadă de timp de aproximativ 4 luni (120 zile 
calendaristice); 
 
Faza 2 – Organizarea procedurii de achiziţie publică 
Această fază se va desfășura în vederea selectării Antreprenorului și va cuprinde: 
- derularea procedurii de publicitate prevăzute de O.G. 34/2006 și înscrierea 

corespunzătoare pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice; 
- stabilirea comisiei de adjudecare a contractului; 
- asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de 

execuţie; 
- derularea corespunzătoare a corespondenţei legale cu ofertanţii, asigurarea cadrului în 

vederea soluţionării unor eventuale contestaţii, semnarea contractului de execuţie. 
CONTRACTUL DE EXECUŢIE – rezultatul activităţii desfășurate în această etapă va conţine 
toate clauzele necesare, astfel încât lucrarea să se execute la termen și de calitate. 
Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUŢIE a lucrărilor. 
Realizarea acestei faze presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile 
calendaristice); 
 
Etapa execuţiei și decontării lucrărilor de construcţii:  
Etapa execuţiei propriu-zise se va desfășura pe o perioadă de 29 luni, și constă din două 
faze: 
 
Faza 1 – Organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 
Lucrările legate de organizarea de șantier, ce vor cădea în sarcina Constructorului selectat, 
se vor desfășura pe o perioadă de cel mult 1 lună (30 zile calendaristice) și vor avea la bază 
un proiect elaborat și autorizat conform legislaţiei în vigoare, aprobat de Beneficiar. 
 
Faza 2 – Execuţia lucrărilor de construcţii 
Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de începere a execuţiei eliberat de 
BENEFICIAR și având la bază următoarele: 
- autorizaţia de construire; 
- contractul de execuţie (cu toate anexele); 
- proiectul tehnic și detaliile de execuţie. 
Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de Dirigintele de șantier, autorizat 
conform legislaţiei în vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziţii 
publice; ANTREPRENORUL va asigura responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor atestaţi în 
condiţiile legislaţiei în vigoare.  
 
Lucrările se vor derula în conformitate cu graficul de execuţie și cu documentaţia tehnică 
aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor 
se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă 
din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat în 
Construcţii – pe faze. 
 
Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza în același timp 
două sau mai multe categorii de lucrări. 
 
Durata de execuţie a lucrărilor propriu-zise s-a determinat având în vedere productivitatea 
medie a muncii pentru lucrările de construcţii necesare pentru realizarea investiţiei, ţinând 
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cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuţiei în paralel a diferitelor categorii de 
lucrări. Execuția lucrărilor se va desfășura pe o durată de 29 luni. 
Etapa recepţiei lucrărilor:  
 
Etapa recepţiei se va desfășura pe o perioadă de 1 lună din momentul solicitării acesteia de 
către Antreprenor și până la începerea Perioadei de notificare a defectelor. 
 
Recepţia la terminarea lucrărilor și recepţia finală se vor desfășura conform „Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora” aprobat prin HG 
273/1994. 
 
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de notificare a defectelor. 
 
GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE – 27 LUNI 

Domeniu de activitate An 1 An 2 An 3 

I II II IV I II III IV I II III IV 

Cheltuieli pentru proiectare și asistenţă tehnică 

Studii de teren             

Proiectare              

Obţinere acorduri și avize             

Organizare licitaţie             

Consultanţă              

Asistenţă tehnică             

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

Construcţii și instalaţii             

Procurare și montaj utilaje 
tehnologice 

            

 Alte cheltuieli  

Organizare de șantier             

Comisioane, cote, taxe             

Cheltuieli pentru amenajarea terenului     

Amenajări pentru protecţia 
mediului 

            

 
 
 
 
 
Resurse necesare 

Locuri de muncă create în faza de execuţie 
În cadrul fazei de execuţie a lucrărilor proiectate pot fi create locuri de muncă specifice 
lucrărilor de construcţie (lucrări de drumuri, lucrări de reţele edilitare), fiind implicaţi muncitori 
din următoarele specializări: 
- dulgher construcţii  
- fierar betonist 
- instalator  
- instalator sanitar 
- montator conducte 
- muncitor deservire 
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- muncitor deservire construcţii mașini  
- muncitor deservire construcţii montaj 
- muncitor încărcare-descărcare materiale 
- muncitor necalificat 
- săpător 
- sudor 
- instalator reţele electrice 
Pentru realizarea în termen a lucrărilor de construcţii stabilite se estimează un necesar total 
de forţă de muncă de cca.  30 de persoane direct implicate în execuţia lucrărilor. 
Pentru unele categorii de lucrări, forţa de muncă urmează a fi recrutată de pe piaţa locală, 
doar în cazul în care constructorul nu dispune de un număr suficient de personal. 
Totodată, din raţionamente de eficientizare a propriei activităţi, constructorii optează, uneori, 
pentru angajarea pe perioadă determinată a unei importante părţi a forţei de muncă, de 
regulă din localitatea în care se execută lucrările. 
 
Locuri de muncă create în faza de operare 
 
In prezent, gestionarea investiţiei revine SC. STC – SOVATA SRL dispune de personal de 
exploatare pentru sistemul de apa si canalizare, ce poate prelua investiția propusă. 

7.3. Strategia de exploatare/operare și intreţinere: etape, metode și resurse necesare 

Exploatarea staţiilor de pompare apa potabila si apa uzata   
Se realizează pe baza regulamentului de exploatare și întreţinere specific. Se vor aplica 
următoarele măsuri: 
a) Înainte de punerea in functiune a statiilor de pompare  pentru apa potabila si apa uzata se 
va verifica integritatea tuturor legăturilor (hidraulice, electrice, de punere la pământ) precum 
și funcţionalitatea acestora (vane ce se rotesc, conducte libere de obturări, etc.). 
 
b) Staţiile de pompare a apelor  potabile si a celor pentru aa uzata vor  funcţiona în regim 
automat. 
 
Controlul funcţionării pompelor se va referi la următoarele operaţiuni: 
 
b1) Schimbarea  functionarii pompelor din incinta statie de epurare se va realiza, în funcţiune 
cu pompa de rezervă, la cca. 2 săptămâni. 
 
b2) Controlul debitului pompat - când pompa nu asigură debitul normal, dar presiunea de 
refulare este cam aceeași, este posibil ca turaţia pompei să fie mai mică din cauza garniturii 
prea strânse. Se oprește pompa și se verifică. Se poate întâmpla ca pe aspiraţie să intre aer.  
 
b3) Verificarea sensului de rotaţie al pompei - după o reparaţie se poate întâmpla ca pompa 
să se rotească invers din cauza legăturilor greșite la reţeaua electrică. 
Se verifică la rece prin pornire scurtă și se marchează pe cuplaj elemente de 
reper (se desenează benzi albe). 
 
b4) Verificarea stării motorului electric - dacă motorul se supraîncălzește, pot fi două grupe 
de cauze: (1) datorită pompei care este supraîncărcată sau (2) garniturile de etanșare sunt 
prea strânse. De asemenea se mai poate întâmpla ca motorul să aibă probleme tehnice. 
Specialistul în motoare electrice și fabricantul vor lua măsurile de remediere și vor efectua 
procedurile de verificare. 
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b5) Se verifică zilnic sau săptămânal consumul de energie și se compară cu valoarea de 
referinţă (stabilită la recepţie) a consumului specific, exprimat în [kWh/m3]. 
 
b6) Se verifică lunar starea legării la pământ a pompelor. 
 
b7) Anual se va face o revizie generală a staţiei de pompare pentru constatarea stării 
echipamentelor, a parametrilor de funcţionare, a indicatorilor de performanţă. Se va decide 
modul de lucru pentru etapa următoare și reparaţiile ce vor fi făcute. 
 
b8) Toate intervenţiile la pompe se fac de către personalul calificat pentru tipul de pompă 
verificat. 
 
b9) Întrucât pompele conţin piese în mișcare, în principiu, intervenţiile se fac cu pompa 
oprită. Măsurile de protecţia muncii vor prevedea protecţia împotriva accidentelor din cauze 
electrice sau cauze mecanice. 
 
Exploatarea reţelelor de alimentare cu apa si canalizare menajeră 
Se realizează pe baza regulamentului de exploatare și întreţinere specific. Se vor aplica 
următoarele măsuri: 
 
a) regulamentul de exploatare trebuie să conţină un plan cu marcarea tuturor elementelor 
constructive: poziţia conductei (elemente de marcare), cămine, subtraversări; dimensiunea 
elementelor constructive,  mărimea zonei de pozat-șanţ, zonă de protecţie sanitară. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale și instituţionale 

Capacitatea managerială depinde în mare măsură de capacitatea organizatională existentă 
la nivelul fiecărei organizaţii. 
 
Capacitatea managerială este condiţionată de politici publice, resurse și programe. 
 
Managementul resurselor umane reprezintă partea de planificare a personalului și 
planificarea si evaluarea posturilor, recrutarea și selecţia personalului, cât și planificarea și 
organizarea acestuia. 
 
Primăria este organizată și funcţionează potrivit prevederilor legii administraţiei publice 
locale, fiind o instituţie compusă din Primar, Viceprimar, Secretar, și un aparat propriu de 
specialitate constituit din funcţionari publici. Aceștia constituie o structură funcţională cu 
activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local si dispozitiile 
Primarului, solutionând problemele la nivel local ale cetatenilor. Administraţia publică se 
organizează și funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale. 
 
Prin autonomie locală se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei 
publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatii locale pe 
care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala confera autoritatilor 
administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu 
exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice. 
 
Intrucat principalele probleme frecvent intalnite in administratia publica se refera la: 
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• lipsa unor sisteme unitare de comunicare și transmitere informaţii, care face 
imposibilă accesarea informaţiilor în timp util și utilizarea acestora de către mai 
mulţi utilizatori (datorită inexistenţei interoperabilităţii);  

• colaborare insuficientă între departamentele și serviciile din cadrul instituţiei, 
dublată de un circuit intern greoi al documentelor;  

• lipsa unor programe IT specializate, pe diverse domenii;  

• lipsa unor proceduri de lucru și programe de lucru adaptate în funcţie de noile 
condiţii de funcţionare și nu de necesităţile existente;  

• nivelul redus al informării cetăţenilor comunei cu privire la serviciile publice 
furnizate, precum și alte informaţii de interes public. 
 

Pentru eliminarea acestor probleme sunt necesare: 

• implementarea unui program de management electronic al documentelor, asigurând 
atât o creștere a calităţii serviciilor cât și extinderea oportunităţilor de informare și 
livrare a serviciilor publice; 

• creșterea nivelului de pregătire și al abilităţilor personalului Primăriei de a utiliza 
sistemele informatice, fiind prevăzute sesiuni de instruire în domeniul managementului 
documentelor, publicării și actualizării datelor de interes public si utilizării aplicatiilor 
specifice care rulează în cadrul instituţiei. 

Recomandari: 
- Contractare personal pentru consultanţă, studii și instruire pentru elaborarea, dezvoltarea și 
implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri și a unui cadru 
instituţional specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai mare 
eficienta; 
 
- Contractare personal pentru dezvoltarea și furnizarea unor programe de instruire  pentru 
specialiștii implicaţi în procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locală, îndeosebi 
pentru a înţelege și dezvolta proiecte cu finanţare din Fonduri Structurale și de a asigura 
capabilitatea de a rezolva cel puţin acele obiective esenţiale pentru menţinerea unei vieţi 
economico-sociale decente în comună; 
 - Consultanţă și instruire pentru actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea  de 
mecanisme pentru a promova și implementa iniţiative de parteneriat public –privat în sensul 
acoperirii lipsurilor de venituri  bugetare, fie ele din surse guvernamentale sau locale/private; 
- Dezvoltarea de personal propriu capabil de atragere a fondurilor Europene prin 
programele de asistenta acordate de UE ; 
 
- Personal calificat pentru gestiunea proiectelor aflate în curs de implementare, în sensul 
creșterii eficienţei și eficacităţii lor; 

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii: 
 
Având în vedere analiza efectuată în prezentul studiu de fezabilitate asupra situaţiei 
existente, este evidentă necesitatea înfiinţării unui sistem centralizat de colectare a apelor 
uzate menajere și  epurarea acestora înainte de evacuare în emisar. 
 
Realizarea investiţiei fundamentată în prezenta documentaţie conduce la crearea unei 
infrastructuri adecvate ce va deservi populația din comuna, prin asigurarea accesului la 
reţelele de utilităţi publice (reţeaua de canalizare menajera). 
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Recomandări: 
 
Se recomandă realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajeră folosind 
soluţiile tehnice din prezentul studiu de fezabilitate, întrucât prezintă următoarele avantaje: 

- Operare unitară de catre un singur Serviciu de Apa-Canal; 
-    Conformarea la strategia națională de regionalizare a serviciilor de utilități publice, 

operatorii regionali optând pentru soluții de operare eficiente din punct de vedere 
tehnico-economice. 

Aceasta este soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport pret/calitate și 
realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori la nivelele de calitate 
și la termenele stabilite de legislaţia în vigoare și de autoritatea publică locală, în conditii care 
sa permită corecţia neconformităţilor concomitent cu asigurarea protectiei consumatorilor. 
 
CAPITOLUL B:  PIESE DESENATE 
 

Nr. plan Denumire Plan Scara 

CM.H01 Plan de încadrare în zonă. 
1:3000

0 

PLANURI DE SITUAŢIE GENERALĂ  CU REŢELE  

CM-H.02 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

CM-H.03 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

CM-H.04 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

CM-H.05 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

CM-H.06 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

CM-H.07 Plan de sit. retele alimentare cu apa si canalizare menajera 1:5000 

PLANURI DE SITUAŢIE CU REŢELE  APA - CANAL 

CM-H.08 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.09 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.10 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.11 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.12 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.13 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.14 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.15 Plan de situatie reţele de apa –canal strada Minei 1:500 

CM-H.16 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Mierlei 1:500 

CM-H.17 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Mierlei 1:500 

CM-H.18 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Mierlei 1:500 

CM-H.19 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Mierlei 1:500 

CM-H.20 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Mierlei 1:500 

CM-H.21 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 

CM-H.22 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 

CM-H.23 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 

CM-H.24 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 

CM-H.25 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 

CM-H.26 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Iuhodului 1:500 
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CM-H.27 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Morii 1:500 

CM-H.28 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Sebesului 1:500 

CM-H.29 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Sebesului 1:500 

CM-H.30 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Nicolae Balcescu 1:500 

CM-H.31 Plan de situatie  reţele de apa –canal strada Nicolae Balcescu 1:500 

CM-H.32 Plan de sit. reţele de apa –canal strada Primaverii si Vapas 1:500 

CM-H.33 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Primaverii  1:500 

CM-H.34 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Primaverii  1:500 

CM-H.35 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Fabricii  1:500 

CM-H.36 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Fabricii  1:500 

CM-H.37 Plan de situatie reţele de apa – canal strada Fabricii  1:500 

CM-H.38 Plan de situatie reţele de apa strada Campul Sarat 1:500 

CM-H.39 Plan de situatie reţele de apa strada Campul Sarat 1:500 

CM-H.40 Plan de situatie reţele de apa strada Campul Sarat 1:500 

CM-H.41 Plan de situatie reţele de apa strada Campul Sarat 1:500 

CM-H.42 Plan de situatie reţele de apa strada Campul Sarat 1:500 

CM-H.43 Plan de sit. reţele de apa str.Campul Sarat–Coasta Restadului 1:500 

CM-H.44 Plan de sit. reţele de apa str.Campul Sarat–Coasta Restadului 1:500 

CM-H.45 Plan de situatie reţele apa str. Fagului 1:500 

CM-H.46 Plan de situatie reţele apa str. Fagului 1:500 

CM-H.47 Plan de situatie reţele apa str. Fagului 1:500 

CM-H.48 Plan de situatie reţele apa str. Fagului 1:500 

CM-H.49 Plan de situatie reţele de canal str. Dealul Ferastraului 1:500 

CM-H.50 Plan de situatie reţele de canal str. Dealul Ferastraului 1:500 

CM-H.51 Plan de situatie reţele de apa –canal str. Dealul Rotund 1:500 

CM-H.52 Plan de situatie reţele canalizare menajera str.Trandafirilor 1:500 

CM-H.53 Plan de situatie reţele canalizare menajera str.Trandafirilor 1:500 

CM-H.54 Plan de situatie reţele canalizare menajera str.Ghera 1:500 
CM-H.54.1 Plan de situatie reţele canalizare menajera str.Ghera 1:500 

CM-H.55 Plan de situatie reţele canalizare menajera str.Ghera 1:500 

CM-H.56 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.57 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.58 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.59 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.60 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 
CM-H.60.1 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.61 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.62 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.63 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.64 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.65 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.66 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.67 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.68 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.69 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.70 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.71 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.72 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

CM-H.73 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 
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CM-H.74 Plan de situatie reţele apa- canal str. Lunga 1:500 

 
   Data:                                                                                    Proiectant 
                          S.C. MEDIA MARKETING SRL 
19.03.2021                                  ing. Adrian Otel 
 


