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 CAP. I.  Obiectul caietului de sarcini 
 
ART. 1 
Prezentul caiet de sarcini stabile�te condi�iile de desf��urare a activit��ilor specifice 
serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare, stabilind nivelurile de calitate �i 
condi�iile tehnice necesare func�ionarii acestui serviciu în condi�ii de eficien�� �i 
siguran��. 
ART. 2 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta�ie de referin�� 
în vederea stabilirii condi�iilor specifice de desf��urare a serviciului public de 
alimentare cu ap� �i de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat. 
ART. 3 
Caietul de sarcini face parte integrant� din documenta�ia necesar� desf��ur�rii 
activit��ii de alimentare cu ap� �i canalizare pe întreaga arie de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu ap� �i canalizare  constituind ansamblul cerin�elor 
tehnice de baz�. 
ART. 4 
(1) Prezentul caiet de sarcini con�ine specifica�iile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic �i de performan��, siguran�� în 
exploatare, precum �i sisteme de asigurare a calit��ii, terminologie, condi�iile pentru 
certificarea conformit��ii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
(2) Specifica�iile tehnice se refer�, de asemenea, la modul de realizare a activit��ilor, 
la verificarea, inspec�ia �i condi�iile de recep�ie a lucr�rilor, precum �i la alte condi�ii 
ce deriv� din actele normative �i reglement�rile în vigoare, în leg�tur� cu 
desf��urarea serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare. 
(3) Caietul de sarcini precizeaz� reglement�rile obligatorii referitoare la protec�ia 
muncii, la prevenirea �i stingerea incendiilor �i la protec�ia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul furniz�rii/prest�rii serviciului de alimentare cu ap� �i de 
canalizare �i care sunt în vigoare. 
ART. 5 
Serviciul public de alimentare cu ap� �i de canalizare trebuie s� asigure 
furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând debitul �i 
presiunea de serviciu pentru to�i utilizatorii din aria de prestare. 
ART. 6 
Operatorul se angajeaz� s� contracteze �i s� men�in� urm�toarele tipuri de asigur�ri: 
a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la 
pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu ap� �i de 
canalizare; 
b) asigurare de r�spundere civil� (inclusiv obliga�iile generale fa�� de ter�i în caz de 
deces, v�t�m�ri corporale sau pierderi ori daune ale propriet��ii); 
c) asigur�ri pentru acoperirea obliga�iilor c�tre angaja�i �i pentru accidente personale, 
conform prevederilor legale. 
ART. 7 
Termenii, expresiile �i abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din 
Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa �i de canalizare. 
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CAP. II  Cerin�e organizatorice minimale 
 
ART. 8 
Operatorul serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare va asigura: 
a) respectarea legisla�iei, normelor, prescrip�iilor �i regulamentelor privind igiena 
muncii, protec�ia muncii, gospod�rirea apelor, protec�ia mediului, urm�rirea 
comport�rii în timp a construc�iilor, prevenirea �i combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, între�inerea �i repara�ia instala�iilor �i utilajelor cu personal autorizat, 
în func�ie de complexitatea instala�iei �i de specificul locului de munc�; 
c) respectarea indicatorilor de performan�� �i calitate stabili�i prin contractul de 
delegare a gestiunii sau prin hot�rârea de dare în administrare a serviciului �i preciza�i 
în regulamentul serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare; 
d) furnizarea autorit��ii administra�iei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a 
informa�iilor solicitate �i accesul la documenta�iile pe baza c�rora presteaz� serviciul 
de alimentare cu ap� �i de canalizare, în condi�iile legii; 
e) producerea, transportul, înmagazinarea �i distribu�ia apei potabile, respectiv 
preluarea, epurarea �i evacuarea apelor uzate; 
f) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap�, respectiv a sistemelor de canalizare în 
condi�ii de siguran�� �i eficien�� tehnico-economic�, cu respectarea tehnologiilor �i a 
instruc�iunilor tehnice de exploatare; 
g) instituirea, supravegherea �i între�inerea, corespunz�tor dispozi�iilor legale, a 
zonelor de protec�ie sanitar�, a construc�iilor �i instala�iilor specifice sistemelor de 
alimentare cu ap� potabil�, de canalizare �i de epurare a apelor uzate; 
h) monitorizarea strict� a calit��ii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor 
de alimentare cu ap�, în concordan�� cu normele igienico-sanitare în vigoare; 
i) captarea apei brute, respectiv desc�rcarea apelor uzate or��ene�ti în receptorii 
naturali, numai cu respectarea condi�iilor impuse prin acordurile, avizele �i 
autoriza�iile de mediu �i de gospod�rire a apelor; 
j) între�inerea �i men�inerea în stare permanent� de func�ionare a sistemelor de 
alimentare cu ap� �i de canalizare; 
k) contorizarea cantit��ilor de ap� captate, înmagazinate, transportate, distribuite �i, 
respectiv, facturate; 
l) cre�terea eficien�ei �i a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin 
eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de produc�ie, a consumurilor 
specifice de materii prime, combustibili �i energie electrica �i prin reechiparea, 
reutilarea �i retehnologizarea acestora; 
m) limitarea cantit��ilor de ap� potabil� distribuit� prin re�elele publice, utilizat� în 
procesele industriale, �i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, 
refolosirea �i reutilizarea acesteia în cadrul sta�iilor de tratare �i epurare; 
n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului 
de alimentare cu ap� �i de canalizare; 
o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare la to�i 
utilizatorii din raza de operare pentru care are hot�râre de dare în administrare sau 
contract de delegare a gestiunii; 
p) aplicarea de metode performante de management, care s� conduc� la reducerea 
costurilor de operare; 
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q) elaborarea planurilor anuale de între�inere, revizii, repara�ii capitale �i moderniz�ri, 
executate cu forte proprii �i cu ter�i; 
r) realizarea unui sistem de eviden�� a sesiz�rilor �i reclama�iilor �i de rezolvare 
operativ� a acestora; 
s) eviden�a orelor de func�ionare a utilajelor; 
t) �inerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separat� 
pentru fiecare tip de serviciu �i/sau localitate de operare în parte; 
u) personalul necesar pentru prestarea activit��ilor asumate prin contractul de 
delegare a gestiunii sau prin hot�rârea de dare în administrare �i condi�iile de 
externalizare a activit��ii, dac� este cazul; 
v) conducerea operativ� prin dispecerat �i asigurarea mijloacelor tehnice �i a 
personalului de interven�ie; 
w) o dotare proprie cu instala�ii �i echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activit��ilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hot�rârea de dare 
în administrare; 
x) alte condi�ii specifice stabilite de autoritatea administra�iei publice locale. 
ART. 9 
Obliga�iile �i r�spunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului de alimentare cu ap� �i de canalizare. 
ART. 10 
În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condi�iile de realizare a investi�iilor, 
precum �i a altor cheltuieli pe care operatorul le va face cu specificarea modului de 
aprobare �i decontare a acestora în cadrul rela�iilor contractuale dintre autoritatea 
publica local� �i operator. 
 
CAP. III 
Serviciul de alimentare cu ap� 
  
ART. 11 
Sistemele de alimentare cu ap� existente sau în curs de realizare care fac obiectul 
prezentului caiet de sarcini sunt în localit��ile reprezentate de consiliile locale sau 
jude�ene care compun A.D.I.  Acestea sunt în num�r de 23 localit��i dup� cum 
urmeaz�: 
• Localit��i în care S.C. AP-CANAL S.A.SIBIU opereaz� la data întocmirii 

prezentului caiet de sarcini: 
- Municipiul Sibiu �i municipiul F�g�ra�; 
- Ora�ul Cisn�die, ora�ul Avrig �i ora�ul Ocna Sibiului; 
- Comuna �ura Mic�, comuna �ura Mare, comuna Cristian, comuna 
�elimb�r, comuna Sadu; 

- Sta�iunea P�ltini� 
• Localit��i în care nu opereaz� sau nu exist� serviciu ap� - canal; 

- Ora�ul T�lmaciu (din motive juridice având în vedere ca serviciul este 
arondat unui operator privat care în momentul de fat� nu renun�� la aceast� 
activitate); 

- Comunele Poiana Sibiului, comuna P�uca, comuna Loamne�, comuna 
Vurp�r, comuna Ludo�, comuna R��inari, comuna Apoldu de jos, comuna 
Ro�ia, comuna Slimnic, comuna Miercurea Sibiului,  
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Popula�ia racordat� la sisteme de alimentare cu ap� în localit��ile în care se opereaz� 
este de 96 %. 
Procentul de acoperire cu re�ele de distribu�ie a apei potabile nu este de 100% în nici 
una dintre localit��ile în care se opereaz�, fiind necesare lucr�ri de extindere. 

- lungimea totala a re�elei de alimentare cu ap�: 827 [km] 
Sistemele de alimentare cu ap� care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se împart 
dup� cum urmeaz�: 
1. Microsistemul Sibiu – asigur� alimentarea cu ap� a urm�toarelor localit��i: 

- Sibiu, �elimb�r, Cristian, �ura Mic�, �ura Mare �i Ocna Sibiului,  
Sistemul se afla in operarea �i exploatarea S.C. Ap� Canal SA Sibiu care 
de�ine licen�� ANRSC.  

2. Microsistemul Cisn�die  – asigur� alimentarea cu ap� a localit��ii Cisn�die; 
3. Microsistemul Avrig – asigur� alimentarea cu ap� a urm�toarelor localit��i: 

- Avrig, Mâr�a, Racovi�a. 
4. Microsistemul Sadu – asigur� alimentarea cu ap� a localit��i Sadu. 
5. Microsistemul F�g�ra� – asigur� alimentarea cu ap� a urm�toarelor localit��i: 

- F�g�ra�, Voila, Lisa, Beclean, Recea, Cincu, Ucea de Jos, Vi�tea. 
6. Microsistemul P�ltini� - asigur� alimentarea cu ap� a sta�iunii P�ltini�. 
ART. 12 
Programul de reabilitare �i extindere a sistemului de alimentare cu ap� este prezentat 
în Studiul de Oportunitate V 07 si Master Plan privind judetul Sibiu, Sibiu Sud 2008 
întocmit de SC Romair consulting LTD si PF Pell Frischman Marea Britanie 
 
SEC�IUNEA 1 
Captarea apei brute 
 
ART. 13 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de captare a apei, în aria de 
competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de Dezvoltare 
Intercomunitar� Ap� Canalizare Sibiu. 
ART. 14 
Captarea �i transportul apei brute se face pe microsisteme �i sisteme, dup� cum 
urmeaz�: 
1. Microsistemul Sibiu  
Sursele de apa sunt: 
- Sursa suprateran� Cibin constituit� din lacul de acumulare artificial de la Gura 

Râului realizat prin edificarea barajului de acumulare cu urm�toarele 
caracteristici; 

o   Volum total 17,7 milioane mc; 
o   Volum util 15 milioane mc; 
o   Cota maxima a barajului 662,45 m; 
o   Cota de evacuare 1 609 m; 
o   Cota de evacuare 2 606 m; 
o   Debit maxim de evacuare 2000 l/s; 
o   Debit mediu de evacuare 1440 l/s; 
o   Volumul lacului de compensare 70000 mc; 
o   Cota apei de evacuare din lacul compensator 584 m; 
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- Sursa supraterana Sadu amenajat� în aval de centrala hidroelectric� Sadu II având 
urm�toarele caracteristici: 

o  Volumul maxim al rezervorului compensator 9329 mc; 
o  Cota maxim� a apei în rezervor 519,95 m; 
o  Priza amonte de centrala Sadu II; 

Apa captat� se transport� c�tre sta�ia de tratare Dumbrava. Transportul   apei se 
realizeaz� printr-o conducta cu DN 1000-1200 mm în lungime de 24 km. 

- Sursa subteran� �teaza este compus� dintr-un front de captare format din 16 
pu�uri dintre care 6 în func�iune cu drenuri orizontale cu urm�toarele 
caracteristici: 

o  Diametru cuprins între 0,8 – 1,2 m; 
o  Adâncimi cuprinse între 4 – 9,8 m; 
o  Debitul pu�urilor variaz� în func�ie de sezon �i precipita�ii între  

6 – 30 l/s 
- Sursa suprateran� �teaza construita cu baraj �i priz� pe râul �teaza.  
- Sursa subteran� P�ltini� format� din 277 de izvoare amplasate in mun�ii Cibinului 

la cote intre 1023 -1658 m. izvoarele sunt racordate în grupuri de 15 si debiteaz� 
în conducte de fonta cu diametre între 225 – 250 mm �i o�el cu diametre între 125 
– 175 mm. Apa captata este transportat� c�tre rezervoarele din Calea 
Cisn�dioarei. Caracteristici principale: 

o Debit maxim 75 l/s; 
o Debit mediu 21,5 l/s; 
o Lungimea re�elei de transport 17,5 km; 
o Lungimea totala a re�elei de captare este de 29 km. 

2. Microsistemul Cisn�die 
Sursa supraterana Sadu amenajat� în aval de centrala hidroelectric� Sadu II având 
urm�toarele caracteristici: 
Captarea apei se face prin sifonare peste coronamentul barajului Sadu II pentru un 
debit de 400 l/s, prin doua conducte DN 600 mm, fiecare capabila sa transporte 
debitul integral. Amorsarea se realizeaz� cu ajutorul a 2 pompe M.I.L. amplasate intr-
o construc�ie adiacenta barajului. Ac�ionarea lor se face atât automat cat si manual.  
Sorburile conductelor sunt realizate in dreptul pilelor dintre ploturile 1 si 2 a corpului 
barajului, cel dinspre malul drept la cota -6,0 fata de coronament iar celalalt la cota de  
-8,0 m. Sorburile sunt legate fiecare cu cate o conducta metalica DN 600, fiind 
sprijinite pe un e�afod metalic format din 2 conducte DN 325 mm, încastrate în 
funda�ie �i umplute cu beton, rigidizate între ele.  
Debu�area conductelor se face într-un c�min de înc�rcare situat la cca. 15 m de 
piciorul barajului. Pe fiecare din conducte ,înainte de debu�area din c�min, este 
prev�zut� cate o van�.  
3. Microsistemul Avrig 
Sursa suprateran� Avrig compusa din  baraj cu o pila centrala �i dou� deschideri  spre 
cele doua maluri de cate 4 m  fiecare dotate cu st�vilare  plane cu clapeta de 1,75 m. 
În culeea malului drept se afl� dou� ferestre de acces ap� în camerele de captare de 
1,8x1,0 m fiecare  se continua cu instala�ia de deznisipare format� din dou� culoare. 
Dimensiunile culoarelor sunt lungime 20 m, l��ime maxim� 1,6 m.  
4. Microsistemul Sadu 
Sursa supraterana Sadu amenajat� în vederea alimentarii subsistemului Sibiu este 
comuna �i pentru subsistemul Sadu. 
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5. Microsistemul F�g�ra� 
Alimentarea cu ap� se face din trei fronturi de captare Hurez, Ia�i, Pojorta - Sâmb�ta 
de Sus, dup� cum urmeaz� : 

•   front captare Hurez, alc�tuit din cinci foraje de medie adâncime (33,1l/s), 
având H = 50 m, nivel hidrostatic Nhs = 7 m , nivel hidrodinamic Nhd = 20 
m, an punere în func�iune 1970  .  
•    front captare Ia�i, format din 30 foraje de medie  adâncime, (198,6 l/s),  
având H= 50 m, nivel hidrostatic Nhs = 7 m , nivel hidrodinamic Nhd = 20  m 
, an punere in func�iune 1963-1981  
•   front captare Pojorta, alc�tuit din 28 foraje de medie adâncime, (185,64 
l/s), având H = 50 m, nivel hidrostatic Nhs = 7 m , nivel hidrodinamic Nhd = 
20 m, an punere in func�iune 1981-1992 .  

6. Microsistemul P�ltini� 
- Sursa subteran� P�ltini� formata din 277 de izvoare amplasate in mun�ii 

Cibinului la cote intre 1023 -1658 m. izvoarele sunt racordate în grupuri de 15 
si debiteaz� în conducte de fonta cu diametre între 225 – 250 mm �i o�el cu 
diametre între 125 – 175 mm. Apa captata este transportat� c�tre rezervoarele 
din Calea Cisn�dioarei si are urmatoarele caracteristici principale: 

o Debit maxim 75 l/s; 
o Debit mediu 21,5 l/s; 
o Lungimea re�elei de transport 17,5 km; 
o Lungimea totala a re�elei de captare este de 29 km. 

ART. 15 
Planul de situa�ie cu amplasarea tuturor pu�urilor (de investigare, supraveghere, 
exploatare), a zonelor de protec�ie sanitar�, a lucr�rilor hidrotehnice aferente �i a 
construc�iilor anexe, limitele terenului, natura juridic� a acestuia, c�ile de 
comunica�ie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. 1. 
ART. 16 
Prestarea activit��ii de captare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze: 
    a) verificarea �i supravegherea continu� a func�ionarii instala�iilor; 
    b) corectarea �i adaptarea regimului de exploatare la cerin�ele utilizatorului; 
    c) controlul calit��ii apei; 
    d) între�inerea instala�iilor din sta�ia de captare; 
    e) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare  

realiz�rii unei exploat�ri economice �i în condi�ii de siguran��; 
    f) respectarea instruc�iunilor furnizorilor de echipamente; 
    g) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne; 
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
    i) gradul de utilizare a capacit��ii totale a sta�iei de captare a apei la nivelul necesar  
       pentru asigurarea continuit��ii �i calit��ii apei potabile furnizate; 
    j) desf��urarea activit��ilor pe baza principiilor de eficien�� economic� având ca  
      obiectiv reducerea costurilor; 
    k) men�inerea capacit��ilor de produc�ie �i exploatarea eficient� prin urm�rirea  
        sistematic� a comport�rii echipamentelor �i a construc�iilor, între�inerea  
        acestora, planificarea repara�iilor capitale, realizarea operativ� �i cu costuri  
        minime a reviziilor �i repara�iilor curente; 
    l) reabilitarea �i retehnologizarea în vederea cre�terii eficientei în exploatare,  
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        încadr�rii în normele na�ionale privind emisiile poluante �i asigur�rii calit��ii  
        apei brute �i potabile; 
    m) executarea, numai în conformitate cu legisla�ia privind achizi�iile publice, a  
        lucr�rilor de repara�ii/revizii/extinderi/modific�ri la instala�ii �i echipamente; 
    n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    o) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în  
       num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor ce fac obiectul serviciului de  
        captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, �i condi�iile de  
       externalizare a activit��ii, dac� este cazul. 
 
SEC�IUNEA a 2-a 
Tratarea apei brute  
 
ART. 17 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de tratare a apei, în aria de 
competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de Dezvoltare 
Intercomunitar� Ap� Canalizare Sibiu. 
ART. 18  
În vederea determin�rii costurilor de exploatare, a consumurilor �i a personalului 
necesar,  operatorul va �ine defalcat pe fiecare sta�ie de tratare, o eviden�� distinct� a 
acestora cu respectarea urm�toarelor:  
a) consumul propriu tehnologic de energie electric� �i de reactivi pentru asigurarea 
trat�rii apei brute, la debitul nominal;  
b) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baz� �i varia�ia consumului specific, 
în func�ie de debit;  
d) diagramele de varia�ie a cantit��ii de reactiv utilizat, în func�ie de debitul de ap� 
tratat�;  
e) lista aparatelor de m�sura pentru determinarea cantit��ii �i calit��ii apei brute �i 
tratate, precum �i caracteristicile acestora;  
f) lista dot�rilor laboratorului chimic �i metodele de analiz�;  
g) lista aparatelor de m�sura pentru determinarea consumurilor de energie electric�  
din sta�ia de tratare a apei brute;  
h) schema sta�iei de tratare a apei, cu pozi�ionarea utilajelor �i pozi�ia armaturilor în 
schema normal� de func�ionare;  
i) schema instala�iei electrice de îmbun�t��ire a factorului de putere;  
j) indicatorii tehnico-economici ai investi�iei, aproba�i �i realiza�i;  
k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor 
instala�iilor �i cantit��ilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de 
dezvoltare.  
ART. 19  
Prestarea activit��ii de tratare a apei se va executa astfel încât s� se realizeze:  
a) verificarea �i supravegherea continu� a func�ionarii instala�iilor;  
b) adaptarea regimului de exploatare la cerin�ele utilizatorului;  
c) controlul calit��ii apei;  
d) între�inerea instala�iilor din sta�ia de tratare;  
e) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare realiz�rii 
unei exploat�ri economice �i în condi�ii de siguran��;  
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f) respectarea instruc�iunilor furnizorilor de echipamente;  
g) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne;  
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii;  
i) gradul de utilizare a capacit��ii totale a sta�iei de tratare a apei la nivelul necesar 
pentru asigurarea continuit��ii �i calit��ii apei potabile furnizate;  
j) desf��urarea activit��ilor pe baza principiilor de eficien�a economic� având ca 
obiectiv reducerea costurilor;  
k) men�inerea capacit��ilor de produc�ie �i exploatarea eficient� prin urm�rirea 
sistematic� a comport�rii echipamentelor �i a construc�iilor, între�inerea acestora, 
planificarea repara�iilor capitale, realizarea operativ� �i cu costuri minime a reviziilor 
�i repara�iilor curente;  
l) reabilitarea �i retehnologizarea în vederea cre�terii eficientei în exploatare, 
încadr�rii în normele na�ionale privind emisiile poluante �i a asigur�rii calit��ii apei 
brute �i potabile;  
m) executarea, numai în conformitate cu legisla�ia privind achizi�iile publice, a 
lucr�rilor de repara�ii/revizii/extinderi/modific�ri la instala�ii �i echipamente;  
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare;  
o) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în 
num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor ce fac obiectul serviciului de tratare a 
apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, �i condi�iile de externalizare a 
activit��ii, dac� este cazul.  
ART. 20 
1. Microsistemul Sibiu  
- Sta�ia de tratare Dumbrava. este în proces de modernizare �i retehnologizare, 

proces care se va încheia în cursul anului 2010 �i care va asigura o capacitate de 
tratare de 900 l/s, un debit maxim de 1200 l/s. Treptele de tratare sunt: 

o Decantoare radiale sunt in num�r de 2 �i au urm�toarele caracteristici: 
• Dimensiuni diametrul  30 m, adâncimea medie 2 m; 
• Volum  2826 mc.    

o Filtre de nisip sunt în num�r de 14 �i au urm�toarele caracteristici: 
• 4 buc��i au dimensiunile L= 10,5   , l= 4,5   , H= 1,9; 
• 4 buc��i au dimensiunile L= 10,5   , l= 6   , H= 2,25; 
• 6 buc��i au dimensiunile L= 12   , l=  4,7  , H= 2,8   . 

o Instala�ia de dezinfec�ie cu clor are urm�toarele caracteristici: 
• Se utilizeaz� containere metalice ptr. clor; 
• Instala�ia asigur� 100 % din necesit��ile de dezinfec�ie. 
• Instala�iile de tratare cu var sunt in curs de execu�ie prin programul 

de reabilitare 
o Instala�iile de tratare cu polielectrolit  

• Dozator Zvedala 270 kg/h; 
- Sta�ia de tratare Calea Cisn�dioarei este utilizat� pentru clorinarea apei brute 

provenite din sursele �teaza �i P�ltini� �i este compus� dintr-un sistem de 
clorinare, un laborator de analize �i o sta�ie de pompare.  

- Sta�ia de tratare Sibiu Sud este realizata în propor�ie de 55 % la construc�ii �i 8 % 
la echipamente �i este în conservare. 

 
2. Microsistemul Cisn�die 
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Sta�ia de tratare a apei din ora�ul Cisn�die realizeaz� o tratare fizico-chimic� a apei 
brute captate din sursa Sadu II, urmat� de dezinfec�ie cu clor gazos. Circuitul apei în 
sta�ia de tratare este gravita�ional, trecând prin fiecare faza din procesul tehnologic, 
asigurându-se astfel calit��ile fizice, chimice �i organoleptice necesare apei potabile. 
 Gospod�ria de reactivi  
Apa brut� este dirijat� in camera de amestec. Solu�ia de coagulant (sulfat de 
aluminiu) se prepar� in trei cuve din fibr� de sticl�, una pentru solu�ie concentrat� si 
dou� pentru solu�ie 6% - 12%. Dilu�ia se face cu ap� tratat� din re�eaua de consum 
intern, iar barbotarea cu aer. Solu�ia este desc�rcata la rândul ei in camera de amestec 
si dozata in func�ie de turbiditatea  apei.  
Apa brut� are duritate mica (0,7-0,8° duritate), fiind necesara m�rirea acesteia prin 
adaus de hidroxid de calciu concentra�ie 2%, ajungând astfel ca apa tratat� s� aib� 
duritatea 2-3°. Solu�ia de hidroxid de calciu se prepara in dou� cuve de beton 
amplasate in cl�direa gospod�riei si este dirijat� printr-o conduct� prev�zut� cu 
dozator la camera de amestec. Doza util� de coagulant se stabile�te f�când proba 
practic� de coagulare in laboratorul sta�iei de tratare.  
Bazinul de reac�ie  
Din camera de amestec apa cu solu�ia de sulfat de aluminiu trece in bazinul de 
reac�ie. Acesta este un bazin din beton cu 5 pere�i-�ican� din placi prefabricate din 
beton-armat, în care se amesteca cu coagulantul si prin reac�ie se realizeaz� 
flocularea.  
Decantoarele longitudinale 
Apa intr� in decantoare de unde este distribuit� in bazinele de decantare. Viteza apei 
in aceasta camer� trebuie sa fie mai mare de 0,5 m/s pentru ca flacoanele formate in 
camera de reac�ie s� nu se depun� decât in bazinele de decantare.  
Procesul de decantare se desf��oar� in cca. doua ore, viteza medie a apei in 
decantoarele de apa potabila fiind mai mica de 12 mm/s. 
Suspensiile se depun pe radierul decantorului care fiind inclinat spre aval permite 
colectarea acestora într-o ba�� de unde sunt evacuate la sp�lare prin golirea de fund a 
decantorului. 
Filtrele de nisip 
Sta�ia de tratare dispune de 7 filtre de nisip, din care 4 filtre de 9 mp/cuva �i 3 filtre 
de 24 mp/cuva , cu grosimea stratului filtrant  de 0.8 m.  
Accesul apei in cuvele de filtrare se face prin clapetele de admisie cu flotor. Nivelul 
in cuvele de filtrare se men�ine aproape constant cu ajutorul regulatorului de nivel 
amonte, astfel încât apa s� nu deverseze în jgheaburile de sp�lare. Prin deschiderea 
vanei de pe conducta de ap� filtrat�, apa trece prin stratul filtrant (nisip cuar�os 1-3 
mm) �i prin plan�eul cu crepine.  
Sp�larea filtrului se realizeaz� cu aer sub presiune 0,5-1 atmosfere �i apa tratata Q = 8 
l/s printr-un sistem de difuzare uniform� pe toat� suprafa�a filtrului a aerului �i a 
apei (crepine).  
Apa rezultat� în urma sp�l�rii este deversat� prin jgheaburile colectoare la canalizare.  
Instala�ia de clorinare  
Sta�ia de clorinare este prev�zut� cu doua aparate dozatoare de tip ADVANCE cu o 
capacitate de dozare de max. 1,200 kg/or�, montate într-o înc�pere din interiorul 
cl�dirii tehnologice. Ca surs� de clor se folose�te tuburi (butelii) de 50 kg. 
Amestecul clorului cu ap� se face în c�minul de distribu�ie a apei tratate. Clorinarea 
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apei se face în a�a fel încât dup� 30 min. de sta�ionare a apei în rezervor clorul 
rezidual s� se men�in� la 0,5 mg/l.  
 
3.Microsistemul  Avrig 
Sta�ia de tratare a apei din ora�ul Avrig, pentru un debit maxim de 185 l/s 
realizeaz� o tratare fizico-chimic� a apei brute captate din sursa Avrig, urmat� de 
dezinfec�ie cu clor gazos. Circuitul apei în sta�ia de tratare este gravita�ional, 
trecând prin fiecare faz� din procesul tehnologic, asigurându-se astfel calit��ile fizice, 
chimice �i organoleptice necesare apei potabile. 
Camera de distribu�ie asigur�   amestecul apei  brute cu reactivii de la dozatoare   
si distribuie ap� brut� spre cele dou� camere de  reac�ie . 
Camerele de reac�ie sunt de form� tronconic�. Viteza de trecere a apei prin 
camerele de reac�ie permite formarea de flocoane  care se depun in decantoare. 
Decantoare  longitudinale sunt formate din 3 baterii  a cate doua cuve  adiacente de 
2 m l��ime si 33 m lungime unde suspensiile din apa  se depun  gravita�ional. La 
partea inferioar�, decantoarele sunt dotate cu conducte  perforate  care colecteaz� 
depunerile  si sunt evacuate.  
Filtre de nisip. Apa decantat� este filtrat� in filtre  rapide in num�r de 4 baterii a cate 
2 cuve  fiecare  unde apa parcurge in curent descendent  stratul de nisip sus�inut de 
pl�cile cu crepine.  
Pavilion tehnologic.  Este format din: postul de medie �i joas� tensiune, camera cu  
instala�iile de clorinare, magazia de  var, atelierul mecanic, laboratorul analize  
chimice, instala�ia de dozatoare  coagulan�i �i subsolul tehnic. 
Laboratorul  prin personalul de specialitate  efectueaz� analize chimice la ap� si in 
func�ie de rezultatele ob�inute coordoneaz� activitatea zilnic� de tratare  a apei. 
Pavilionul administrativ a fost dotat si cu o central� termic� pe combustibil solid   
 
4.Microsistemul Sadu 
Se utilizeaz� o sta�ie de tratare containerizat� care realizeaz� simultan urm�toarele 
activit��i  prefiltrare, coagulare cu sulfat de aluminiu, decantare, filtrare, corectare 
duritate cu clorura de calciu si clorinare, existând si o instala�ie de deshidratare  a 
n�molului rezultat din procesul de tratare.Lucrarile fiind in curs de finalizare. 
 
5. Microsistemul F�g�ra� 
Apa captat� din sursa subteran� îndepline�te condi�iile de potabilitate �i din aceast� 
cauz� nu este necesar� tratarea. Dezinfectarea apei se face prin metoda chimica - 
clorinare, cu clor gazos într-o sta�ie de dezinfectare care asigura 100% din 
necesit��ile de dezinfectare.  Tratarea se face dup� cum urmeaz�: 

o Captare Ia�i cu sta�ie  de clorinare tip ADVANCE 201 ;  
o Captare  Pojorta  cu sta�ie de clorinare tip Advance 201, amplasata pe firul III 

aduc�iune, in zona rezervoarelor de 2x2x1000mc unde se trateaz� si captarea 
de la Hurez. 

 
6.  Microsistemul P�ltini� 
Apa captat� din sursa subteran� îndepline�te condi�iile de potabilitate �i din aceast� 
cauz� nu este necesar� tratarea. Dezinfectarea apei se face prin metoda chimica - 
clorinare, cu clor gazos într-o sta�ie de dezinfectare care asigura 100% din 
necesit��ile de dezinfectare.   
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ART. 21 
Planul de situa�ie cu amplasarea lucr�rilor hidrotehnice aferente �i a construc�iilor 
anexe sunt prezentate în anexa nr. 1. 
 
SEC�IUNEA a 3-a 
Transportul apei potabile �i/sau industriale 
 
ART. 22 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de transport a apei potabile 
�i/sau industriale, în aria de competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre 
ale Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Ap� Canalizare jude�ul Sibiu. 
ART. 23 
Planul de situa�ie cu amplasarea aduc�iunii, zonele de protec�ie sanitar�, lucr�rile 
hidrotehnice aferente �i construc�iile anexe, sunt prezentate în anexa nr.1. 
ART. 24 
Prestarea activit��ii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât s� se 
realizeze: 
    a) verificarea �i supravegherea continua a func�ionarii instala�iilor; 
    b) corectarea �i adaptarea regimului de exploatare la cerin�ele utilizatorului; 
    c) controlul calit��ii apei; 
    d) între�inerea conductelor de transport; 
    e) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare  
        realiz�rii unei exploat�ri economice �i în condi�ii de siguran�a; 
    f) respectarea instruc�iunilor furnizorilor de echipamente; 
    g) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne; 
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
    i) desf��urarea activit��ilor pe baza principiilor de eficien�� economic� având ca  
       obiectiv reducerea costurilor; 
    j) men�inerea capacit��ilor de produc�ie �i exploatarea eficient� prin urm�rirea  
       sistematic� a comport�rii echipamentelor �i a construc�iilor, între�inerea  
       acestora, planificarea repara�iilor capitale, realizarea operativ� �i cu costuri  
       minime a reviziilor �i repara�iilor curente; 
    k) reabilitarea �i retehnologizarea în vederea cre�terii eficientei în exploatare,  
        încadr�rii în normele na�ionale privind emisiile poluante �i asigur�rii calit��ii  
        apei brute �i potabile; 
    l) executarea numai în conformitate cu legisla�ia privind achizi�iile publice a  
       lucr�rilor de repara�ii/revizii/extinderi/modific�ri la instala�ii �i echipamente; 
   m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    n) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în  
        num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor ce fac obiectul serviciului de  
         transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, �i condi�iile de  
        externalizare a activit��ii, dac� este cazul. 
Cap. 25   
1. Microsistemul Sibiu  
- Apa captat� din barajul artificial de la Gura Râului se transport� c�tre sta�ia de 

tratare Dumbrava. Transportul   apei se realizeaz� prin dou� conducte astfel; 
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o   Conducta din beton armat precomprimat DN 1000 mm in lungime de 
15 km; 

o   Conducta din fonta DN 600 mm in lungime de 14 km 
- Apa captata din sursa Sadu se transport� la sta�ia de tratare Dumbrava. Transportul 

se realizeaz�  printr-o conducta din o�el cu diametre de 1200/1000 mm în lungime 
de 24 km. 

- Apa captata din sursa P�ltini� se transport� la sta�ia de tratare Dumbrava. 
Transportul se realizeaz�  printr-o conduct� din fonta cu diametre de225/250 mm 
în lungime de18      km.  

 
2. Microsistemul Cisn�die  Apa captat� se transport� c�tre sta�ia de tratare 
Cisn�die. Transportul   apei se realizeaz� printr-o conducta cu DN 600 mm din otel si 
premo, tronsoanele alternând în func�ie de relief în lungime de 16,6 km. 
 
3. Microsistemul Avrig Apa captat� din sursa Avrig se transport� la sta�ia de tratare 
Avrig. Transportul se realizeaz� printr-o conduct� din otel cu diametru de 600          
mm în lungime de 0,5 km.  
 
4. Microsistemul Sadu  
Se realizeaz� din conducta de aduc�iune Sadu cu diametre de 1200/100 prin doua 
conducte PE DN 90 mm. 
 
5. Microsistemul F�g�ra�  
Conducte de aduc�iune  in lungime de 35 km dup� cum urmeaz�: 
- Conducte aduc�iune firul I, L=9,978 km, din conducta azbociment l= 5,173 km, 

cu ø250 mm si otel , pe l= 4,805 km cu ø300 mm,  pus� in func�iune  1963; nu 
mai este in func�iune 

 -   Conducte  aduc�iune firul II  L = 9,9 km, din 
azbociment, cu diametrul de ∅ 300 mm pe o lungime de 3 km si ∅ 400 mm pe o 
lungime de 6,9 km, an punere in func�iune 1970 ;  

- Conducte aduc�iune firul III conducta azbociment cu diametrul de ∅ 500 
mm in lungime de cca 15,04 km , an construc�ie 1980 ; 

Alimentarea cu apa de la sursa pân� la utilizatorii finali se face gravita�ional, cota  
de nivel la pu�uri Pojorta  fiind de +500m iar in F�g�ra� de +425m. 
 
6. Microsistemul P�ltini�  
Se realizeaz� prin conducte de o�el si font� de la toate izvoarele c�tre rezervoarele 
de stocare.  
 
SEC�IUNEA a 4-a 
Înmagazinarea apei 
 
ART. 26 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de înmagazinare a apei, în aria 
de competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de 
Dezvoltare Intercomunitar� Ap� Canalizare jude�ul Sibiu. 
ART. 27 
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Planul de situa�ie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare sunt 
prezentate în anexa nr. 1. 
ART. 28 
Prestarea activit��ii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât s� se realizeze: 
    a) verificarea �i supravegherea continu� a func�ionarii instala�iilor; 
    b) corectarea �i adaptarea regimului de exploatare la cerin�ele utilizatorului; 
    c) controlul calit��ii apei; 
    d) între�inerea instala�iilor; 
    e) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare  
        realiz�rii unei exploat�ri economice �i în condi�ii de siguran��; 
    f) respectarea instruc�iunilor furnizorilor de echipamente; 
    g) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne; 
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
    i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
    j) desf��urarea activit��ilor pe baza principiilor de eficienta economic� având ca  
       obiectiv reducerea costurilor; 
    k) men�inerea capacit��ilor de produc�ie �i exploatarea eficienta prin urm�rirea  
        sistematic� a comport�rii echipamentelor �i a construc�iilor, între�inerea  
        acestora, planificarea repara�iilor capitale, realizarea operativ� �i cu costuri  
        minime a reviziilor �i repara�iilor curente; 
    l) reabilitarea �i retehnologizarea în vederea cre�terii eficientei în exploatare,  
        încadr�rii în normele na�ionale privind emisiile poluante �i a asigur�rii calit��ii  
       apei brute �i potabile; 
   m) executarea numai în conformitate cu legisla�ia privind achizi�iile publice a  
        lucr�rilor de repara�ii/revizii/extinderi/modific�ri la instala�ii �i echipamente; 
   n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    o) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în  
        num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor ce fac obiectul serviciului de  
        înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, �i         
        condi�iile de externalizare a activit��ii, dac� este cazul. 
 
ART. 29 
1. Microsistemul Sibiu  

- Sta�ia de tratare Dumbrava. este în proces de modernizare �i retehnologizare, 
proces care se va încheia în cursul anului 2010 �i care va asigura o capacitate 
de tratare de 900 l/s, un debit maxim de 1200 l/s. Rezervoarele de stocare sunt 
in num�r de 6 �i au urm�toarele caracteristici: 

o Rezervoarele 1, 2 volum =  5000 mc si H = 6 m sunt semiîngropate �i 
sunt amplasate în incinta sta�iei de tratare; 

o Rezervoarele 3, 4 volum =5000  mc si H = 6m sunt semiîngropate �i sunt 
amplasate la 1 km de incinta sta�iei de tratare; 

o Rezervoarele 5, 6 volum = 6500 mc si H =4,55 m sunt semiîngropate �i 
sunt amplasate la limita ora�ului Sibiu pe partea dreapt� a drumului 
jude�ean Sibiu - Poplaca; 

- Sta�ia de tratare Calea Cisn�dioarei este dotat� cu dou� rezervoare de ap� cu 
urm�toarele caracteristici: 
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o Rezervorul 1 volum = 1225 mc si H = 2,5 m sunt semiîngropate �i sunt 
amplasate în incinta sta�iei de tratare; 

o Rezervorul 2 volum = 2*2000 mc �i H = 4, m sunt semiîngropate �i sunt 
amplasate în incinta sta�iei de tratare. 

- rezervoare de stocare Ocna 1500 mc, Cristian 300 mc, Sura Mare 600 mc. 
2. Microsistemul Cisn�die  

-     Rezervoarele care alimenteaz� zona superioar� a ora�ului sunt amplasate în 
incinta sta�iei de tratare: dou� rezervoare de 500 mc fiecare �i unul de 2500 
mc. Alimentarea se face din c�minul de distribu�ie, iar plecarea apei din 
rezervor prin conducte de font� DN 300 mm �i respectiv o�el DN 400 mm. 

-   Rezervoarele care alimenteaz� zona inferioar� a ora�ului sunt amplasate la 
distan�a de cca 800 m de sta�ie, pe traseul DJ 105C Sadu-Cisn�die: dou� 
rezervoare de 500 mc fiecare. Acestea sunt alimentate cu ap� potabil� tot din 
c�minul de distribu�ie printr-o conduct� DN 150 mm azbociment �i font�, iar 
plecarea din rezervor se face printr-o conduct� de font� DN 150 mm �i una din 
o�el DN 400 mm.  

Înregistrarea nivelelor în rezervoare se face prin citire direct�, pe mir�. Datele se 
transmit telefonic la sta�ia de tratare unde se consemneaz� în registrele de eviden�� 
 
3. Microsistemul Avrig  

- Rezervor 150 mc situat sub decantoare  sta�ia de tratare. 
- Rezervoarele  amplasate deasupra platformei industriale Mar�a cu un volum de 

cate 5000 mc �i cu un diametru de 32 m �i o adâncime de 6 m; 
 
4. Microsistemul Sadu 

-  Înmagazinarea apei potabile în microsistemul Sadu se face intr-un rezervor 
cilindric suprateran cu dimensiunile 2,55*1,25 si un volum de 6 mc. 
 

5. Microsistemul F�g�ra� 
Rezervoare de înmagazinare : capacitatea de înmagazinare este de  V = 6900 mc, 
repartizat� in :  
- rezervoare de 2X1ooo=2000mc, semiingropate, situate la Hurez (an punere in 
func�iune - 1970  
- rezervoare de 2x2x1000=4000mc, semiingropate, tip IPC  5018/A-R, cota de 
fundare la -0,7m fata de nivelul terenului, an punere in func�iune - 1982, situate la  
Pojorta, 
- un rezervor de 100 mc, an punere in func�iune 1963, îngropat la 5 m adâncime, 
situat la Ia�i,  
- castelul de ap� cu turn �i cuv�, an punere în func�iune - 1963, de 800 mc la 
F�g�ra�, momentan  dezafectat . 
 
6.  Microsistemul P�ltini�  
- Înmagazinarea apei se face in 1 rezervor semiîngropat 350 mc, amplasat lâng� 

sta�ia  meteo �i se clorineaz� cu aparat Advance 200 si in 4 rezervoare de 
polstif de câte 80 mc amplasate la sta�ia de pompare.   
 

 
SEC�IUNEA a 5-a 
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Distribu�ia apei potabile �i/sau industriale 
 
ART. 30 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de distribuire a apei potabile 
�i/sau industriale, în condi�iile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasa�i în 
aria de competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de 
Dezvoltare Intercomunitar� Ap� Canalizare Sibiu. 
ART. 31 
(1) Principalele date centralizate aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de 
distribu�ie a apei potabile �i/sau industriale sunt cele din anexa nr. 2. 
(2) Datele centralizate aferente bran�amentelor de ap� pe tipodimensiuni sunt cele din 
anexa nr. 3. 
ART. 32 
Inventarul sta�iilor de pompare, repompare �i a sta�iilor de hidrofor amplasate în 
re�eaua de distribu�ie a apei este în documentele existente la operator. 
ART. 33 
Inventarul hidran�ilor �i conductelor componente ale re�elei de distribu�ie a apei 
potabile �i sau industriale este în documentele existente la operator.  
ART. 34 
Planurile reprezentând re�elele de distribu�ie a apei (pe localit��i) sunt prezentate în 
anexa nr. 1. 
ART. 35 
Prestarea activit��ii de distribu�ie a apei potabile �i/sau industriale se va efectua astfel 
încât s� se realizeze: 

a) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare  
realiz�rii unui serviciu de calitate; 

    b)  respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne �i actualizarea documenta�iei; 
    c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor  
        legale; 
    d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
    e) urm�rirea permanent� a parametrilor de furnizare; 
    f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    g) m�surarea cantit��ii de ap� intrat�/livrat� în/din aria de deservire, precum �i  
        exploatarea, între�inerea, repararea �i verificarea contoarelor de apa în  
        conformitate cu cerin�ele normelor �i reglement�rile metrologice în vigoare; 
    h) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în  
       num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor, inclusiv a personalului de  
       specialitate autorizat metrologic �i condi�iile de externalizare a activit��ii, dac�  
       este cazul; 
    i) furnizarea continu� a apei c�tre urm�toarele institu�ii publice: 

    - spitale; 
    - policlinici; 
    - c�mine de b�trâni; 
    - leag�ne de copii; 
    - gr�dini�e; 
    - cre�e; 
    - c�mine pentru persoane cu handicap; 
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    - centre de resocializare a minorilor; 
    - �coli. 

ART. 36 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
    a) urm�rirea �i înregistrarea indicatorilor de performan�� pentru serviciul de 
distribu�ie a apei potabile �i/sau industriale aproba�i. Urm�rirea �i înregistrarea 
indicatorilor de performan�� se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin 
compartimente specializate; 
    b) instituirea unui sistem prin care s� poat� primi informa�ii sau s� ofere 
consultan�� �i informa�ii privind orice problem� sau incident care afecteaz� sau poate 
afecta siguran�a, func�ionalitatea �i/sau al�i indicatori de performan�� ai serviciului; 
    c) ca factura emis� utilizatorului, în vederea încas�rii contravalorii cantit��ii de ap� 
furnizate, s� con�in� suficiente date pentru identificarea locului de consum �i pentru 
justificarea valorii totale, respectând orice instruc�iune/cerin�� aplicabil�, emis� de 
autorit��ile competente. Factura nu va con�ine contravaloarea altor servicii prestate de 
furnizor sau ter�i, acestea facturându-se separat; 
    d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglement�rile 
noi ce privesc furnizarea apei �i modific�rile survenite la actele normative din 
domeniu; 
    e) informarea utilizatorilor �i a consumatorilor: 

    -   planificarea anual� a lucr�rilor de repara�ii capitale �i moderniz�ri ce se vor 
efectua la instala�iile de distribu�ie a apei, care pot avea ca efect diminuarea 
cantitativ� sau calitativ� a distribu�iei apei potabile; 

    -   data �i ora întreruperii furniz�rii apei; 
    -   data �i ora relu�rii furniz�rii apei; 

    f) verificarea �i certificarea furniz�rii apei la parametrii calitativi �i cantitativi 
stabili�i în contract, dup�: 

    -   repara�ii planificate; 
    -   repara�ii accidentale; 

    g) un sistem de înregistrare, investigare, solu�ionare �i raportare privind 
reclama�iile f�cute de utilizatori în leg�tur� cu calitatea serviciilor, calcularea �i/sau 
facturarea consumului; 
    h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afecta�i de incidentele 
care au produs întreruperea alimentarii cu ap�. În acest scop furnizorul asigur� 
existen�a unor centre de preluare a reclama�iilor telefonice; 
    i) bilan�ul de ap� la intrarea �i la ie�irea din sistemul de distribu�ie. 
Art. 37 
Lungimea totala a re�elelor de distribu�ie apa este de 690.658 m. Caracteristicile 
tipodimensionale ale re�elelor de distribu�ie apa potabila pentru fiecare localitate 
sunt dup� cum urmeaz�: 
Municipiul Sibiu 
Lungimea totala a re�elelor de apa  330118 m 
Materialele din care sunt executate  

Fonta           168261 m  
Otel    30819 m 
Azbociment    9656 m 
Premo    28312 m 
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Polietilena   91500 m 
Fd      2290 m 
GRP        280 m 

Num�rul de bran�amente  18376 
Gradul de contorizare   93 % 
Num�rul de hidran�i   428       
Num�rul de sta�ii de hidrofor 6 si de repompare 1 dup� cum urmeaz�: 

Sta�ia de repompare situat� pe strada Agârbiciu Qmax = 135 mc/h si P = 60 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� pe strada Ni�� Octavian Qmax = 25 mc/h si P = 7,5 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� in Pia�a  Aurel Vlaicu Qmax = 135 mc/h si P = 60 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� pe strada �tefle�ti Qmax = 560 mc/h si P = 134 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� in  strada Rahovei Qmax = 240 mc/h si P = 22 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� pe strada Oslo Qmax = 135 mc/h si P = 50 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� pe strada Teodor Mihali Qmax = 25 mc/h si P = 20 kw; 
Sta�ia de hidrofor situat� pe strada strada Ceferi�tilor Qmax = 50 mc/h si P = 7,2 
kw, V = 4mc în conservare. 

 
Municipiul F�g�ra� 
Instala�ii de distribu�ie F�g�ra� – distribu�ia apei se face gravita�ional, re�eaua 
de distribu�ie (inclusiv  artere ) este din o�el, font� si azbociment cu diametrul de ∅ 
50 mm – 500 mm. În F�g�ra� re�eaua de distribu�ie este de tip inelar, cea mai 
mare parte a re�elei are vechime de aproximativ 30-50 ani  si are o lungime de 
78,1km.  
Situa�ia conductelor  pe tip de material �i dimensiune este dup� cum urmeaz�: 
Conducte otel=38465 m 
�40- �100=28953 m 
�150=2793m 
�180=799m 
�200=350m 
�250=940m 
�300=1235m 
�319=285m 
�325=890m 
�500=2220m 

Conducte azbociment=24116 m 
�100=5762m 
�150=11234m 
�200=1725m 
�250=5395m 

Conducte font�=14719 m 
�100=1100m 
�150=12958m 
� 200=661m 

Conducte polietilen�=800 m 
� 200=800m   

Lungimea total� a re�elelor de ap�  TOTAL=78100 m 
Num�rul de bran�amente 3206  buc 
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Bran�amente contorizate in propor�ie de 85,67 %  
Num�r de c�mine de vane 103 
Hidrofoare - Bloc turn  Câmpului tip Groundfos, CRE 8-80, debit 3x9,5 mc/h, 
în�l�ime de pompare 67 m/col/apa, putere 3x3 KW. 
 
Ora�ul Cisn�die  
Lungime total�   :   27.990 m    
Materiale            :   font�, azbociment, o�el, polietilen� 
Diametre             :  80 – 400 mm 
Bran�amente       :   3042 buc. 
Materiale             :   plumb, o�el, polietilen� 
Bran�amente contorizate in propor�ie de 85,67 %  
C�mine principale de vane    :   34 buc. 
Num�rul de hidran�i 36 
 
Ora�ul Avrig 
Re�elele de distribu�ie sunt din   

O�el 6000 m diametru 300 mm 
O�el  30600 m cu diametre intre 250 mm si 50 mm 
Plastic 10000 m   cu diametre  de  200 mm 1 km si 110 mm -9 km 
Font� 2000 m  150  mm 

C�mine  41 buc 
Bran�amente  2980 buc 
Num�rul de hidran�i   21 buc 
 
Ora�ul Ocna 
Lungimea total� a re�elelor de ap�  29015m 
Materialele din care sunt executate  

Otel   10227 m 
Polietilena    5488 m 
Azbociment   13300 m 

Num�rul de bran�amente 1087 buc 
Num�rul de bran�amente contorizate 1007 buc 
Num�rul de hidran�i 17 buc 
 
Comuna �elimb�r 
Lungimea total� a re�elelor de ap� 106663 m executate în mod integral din 
polietilen� 
Num�rul de bran�amente     1710 buc 
Num�rul de bran�amente contorizate  1710 buc 
Num�rul de hidran�i         15 buc 
Num�rul de c�mine de vane        26 buc 
 
Comuna Sadu 
Lungimea total� a re�elelor de ap�  15239 m 
Materialele din care sunt executate �i ponderea sau lungimea acestora este dup� cum 
urmeaz�: 

Font�   1620 m,  
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O�el    7194 m,  
Polietilen�    6425 m. 

Num�rul de bran�amente 796 buc 
Num�rul de bran�amente contorizate 376 buc 
Num�rul de hidran�i 18 buc 
Num�rul de c�mine de vane 18 buc 
 
Comuna Cristian 
Lungimea totala a re�elelor de ap�  21000 m în totalitate executate din polietilen�  
Num�rul de bran�amente 719 
Num�rul de bran�amente contorizate 719 
Num�rul de hidran�i 32 
 
Comuna Sura Mic� 
Lungimea total� a re�elelor de ap�  12080 m 
Materialele din care sunt executate o�el 860m, polietilen� 11220 m 
Num�rul de bran�amente 529 
Num�rul de bran�amente contorizate 499 
Num�rul de hidran�i 7 
 
Comuna Sura Mare 
Lungimea total� a re�elelor de ap�  10270 m 
Materialele din care sunt executate integral polietilen� cu diametre intre 50-315 
Nu sunt realizate bran�amente, apa se distribuie prin ci�mele stradale 
Num�rul de hidran�i 12 
Vanele sunt montate în regim îngropat cu tije. 
 
Sta�iunea P�ltini� 
Lungimea total� a re�elelor de ap�  3634 m 
Materialele din care sunt executate este dup� cum urmeaz�: 

115 m font�,  
874 m o�el,  
2655 m polietilen� 

Bran�amente sunt incluse în cele de la municipiul Sibiu   
Num�rul de hidran�i 11 
Num�rul de c�mine de vane 10 
 
 
 
CAP. IV 
Serviciul de canalizare 
 
ART. 38 
Programul de reabilitare �i extindere a sistemului de canalizare este prezentat în 
Studiul de Oportunitate V 07 si Master Plan privind jude�ul Sibiu, Sibiu Sud 2008 
întocmit de SC Romair consulting LTD si PF Pell Frischman Marea Britanie. 
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SEC�IUNEA 1 
Colectarea, transportul �i evacuarea apelor uzate de la utilizatori 
 
ART. 39 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de colectare, transport �i 
evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condi�iile legii, la tarifele reglementate, în 
aria de competen�� a unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de 
Dezvoltare Intercomunitar� Sibiu. 
ART. 40 
Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate �i ale gurilor de 
scurgere sunt prezentate în tabelul nr. 14, anexa la prezentul caiet de sarcini.  
ART. 41 
Planurile reprezentând sistemul de canalizare sunt prezentate în anexa nr. 1. 
ART. 42 
Prestarea activit��ii de colectare, transport �i evacuare a apelor uzate de la utilizatori 
se va efectua astfel încât s� se realizeze: 
    a) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare 
realiz�rii unui serviciu de calitate; 
    b) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne �i actualizarea documenta�iei; 
    c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea 
competent�; 
    d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
    e) urm�rirea permanent� a parametrilor de furnizare; 
    f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    g) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în 
num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor, inclusiv a personalului de 
specialitate �i condi�iile de externalizare a activit��ii, dac� este cazul; 
ART. 43 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
    a) urm�rirea �i înregistrarea indicatorilor de performan�� pentru serviciul de 
canalizare aproba�i. Urm�rirea �i înregistrarea indicatorilor de performan�� se vor 
face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
    b) instituirea unui sistem prin care s� poat� primi informa�ii sau s� ofere 
consultan�� �i informa�ii privind orice problem� sau incidente care afecteaz� sau pot 
afecta siguran�a, func�ionalitatea �i/sau al�i indicatori de performan�� ai serviciului; 
    c) ca factura emis� utilizatorului de c�tre furnizor, în vederea încas�rii 
contravalorii serviciului, sa con�in� suficiente date pentru identificarea locului de 
consum �i pentru justificarea valorii totale, respectând orice instruc�iune/cerin�a 
aplicabil�, emis� de autorit��ile competente. Factura nu va con�ine contravaloarea 
altor servicii prestate de furnizor sau ter�i; acestea se vor factura separat; 
    d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglement�rile 
noi ce privesc activitatea �i modific�rile survenite la actele normative din domeniu; 
    e) informarea utilizatorilor cu care se afla în rela�ii contractuale despre: 
    - planificarea anual� a lucr�rilor de repara�ii capitale �i modernizare ce se vor 
efectua la instala�iile de colectare, transport �i evacuare a apelor uzate, care pot afecta 
calitatea serviciului; 
    - data �i ora întreruperii prelu�rii apei uzate la canalizare; 
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    - data �i ora relu�rii serviciului; 
    f) un sistem de înregistrare, investigare, solu�ionare �i raportare privind 
reclama�iile f�cute de utilizatori în leg�tur� cu calitatea serviciilor; 
    g) bilan�ul de ape uzate la intrarea �i la ie�irea din sistemul de transport al apei 
uzate pentru care se realizeaz� serviciul. 
Art. 44 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare este de 480537 m. Caracteristicile 
tipodimensionale ale re�elelor de colectare ap� uzat� pentru fiecare localitate sunt 
dup� cum urmeaz�: 
 
Municipiul Sibiu 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare 315 km din care 
     Canalizare menajer� 10 km   
     Canalizare pluvial�  30 km 
     Canalizare în sistem unitar 270 km 
Materiale din care sunt realizate re�elele de canalizare 

Beton   247    km 
Beton armat      12    km 
Azbociment      1,5 km 
Ceramic�      0,4 km 
PVC                    5,4 km 
GRP       5,3 km 

Num�rul de racorduri 17900 buc.  
Sta�ii de pompare : 

sta�ia de pompare SPR1 Cibin  Qmax = 1600 mc/h, H = 10 m; 
sta�ia de pompare Dealul D�ii Qmax = 190 mc/h H = 7 m; 
sta�ia de pompare Grâului Qmax = 180 mc/h H = 7 m; 
sta�ia de pompare Iancu de Hunedoara Qmax = 60 mc/h H = 8 m; 
sta�ia de pompare Re�i�a ape menajere Qmax = 72 mc/h H = 8 m; 
sta�ia de pompare Re�i�a pluvial Qmax = 936 mc/h H = 5 m. 

Num�r de c�mine 6490 buc. 
Num�r de guri de scurgere 7340 buc. 
 
Municipiul F�g�ra� 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare  79000 m 
Materialele din care sunt executate beton DN 150-500 mm 
Conducte re�ele in lungime totala de 71785 m 
�200=28082 m 
�250=21824 m 
�300=8649 m 
�400=1480 m 
�500=3935 m 
�500/700=480 m 
� 600/900=3385 m 
� 800=1360 m 
� 800/1200=400 m 
� 1000=2190 m 
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Conducte colectoare=7215 m 
�500=2300 m 
�500/750-1800/1190=1800 m 
�250-300=3115 m 

 Racorduri de canalizare 
Total=3092 buc 
racordurile sunt executate din tuburi de beton cu diametru de 200mm �i au 
lungime medie de 6 m 

c�mine de canalizare 4669 
guri scurgere 944 buc 
La intrarea colectorului III de ape uzate în sta�ia de epurare exist� o sta�ie de 
pompare cu putere electric� 11kw, debit 135 mc/h,  în�l�ime de pompare 15 m. 
 
Ora�ul Cisn�die 
Lungime total�   :   21.050 m    
Materiale            :   beton, PVC 
Diametre            :  200 – 600 mm 
Racorduri           :   2.783 buc. 
Materiale             :   beton, PVC 
Diametre            : 150 – 300  mm 
C�mine de vizitare                 :   503 buc. 
Colector principal spre Sta�ia de epurare    :    Diametru 500 mm 
         Lungime  6.400 m 
Canalizare pluvial� :  
Lungime total�    :   6.780 m 
Materiale             :   beton, pvc 
Diametre             :  200 – 600 mm 
Guri de scurgere    : 86 buc. 
C�mine de vizitare : 62  buc. 

 
Ora�ul Avrig 
Re�ele de canal  40 km  

Beton          20 km   cu diametre intre 250 mm – 400 mm 
Plastic         20 km   cu diametre intre 250 mm – 500 mm 

Racorduri 
5000 m  110 mm PVC 
5000 m   100 fonta 
1400  m   160 mm  PVC 
500 m      200 mm  azbociment  

C�mine de diferite diametre �i dimensiuni în num�r de 228 
Sta�ie pompare   

Str. Bisericii   2 pompe  15 l/s motor 5.50kw 
 
Ora�ul Ocna 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare 1285 m executate din beton 
Num�rul de racorduri 14  
 
Comuna �elimb�r 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare 33900 m  
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Re�elele de canal sunt executate în totalitate din PVC  
Num�rul de racorduri 696 buc 
Num�rul de sta�ii de pompare: exist� în construc�ie 4 sta�ii de pompare 
 
Comuna Cristian 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare  9300 m; 
Re�elele de canal sunt executate în totalitate din PVC  
Num�rul de racorduri  422 
Num�rul de sta�ii de pompare 2 
Sta�ia de pompare strada 13, Qmax=50 mc/h 
Sta�ia de pompare strada 7,   Qmax=50 mc/h 
Sta�ia de pompare strada 1,   Qmax=50 mc/h 
 
Comuna �ura Mare 
Nu sunt realizate racorduri, sistemul de canalizare fiind în construc�ie. 
Sta�ie de pompare 32 mc care refuleaz� apele uzate in colectorul gravita�ional în 
construc�ie 
 
Sta�iunea P�ltini� 
Lungimea total� a re�elelor de canalizare �i a racordurilor, precum �i materiale �i 
dimensiunile acestora sunt incluse în sistemul Sibiu.  
 
 
SEC�IUNEA a 2-a 
Epurarea apelor uzate 
În Aria de competen�� a ADI exist� sta�ii de epurare, dup� cum urmeaz�. 
 
ART. 45 
Operatorul are permisiunea de a desf��ura activitatea de epurare a apelor uzate, în 
condi�iile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasa�i în aria de competen�� a 
unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei de Dezvoltare 
Intercomunitar� Sibiu. 
ART. 46 
Componentele echipamentelor sta�iilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în 
prezentul caiet de sarcini. 
ART. 47 
Prestarea activit��ii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sa se realizeze: 
    a) verificarea �i supravegherea continu� a func�ion�rii instala�iilor; 
    b) corectarea �i adaptarea regimului de exploatare la cerin�ele utilizatorului; 
    c) controlul calit��ii apei epurate �i a n�molurilor; 
    d) între�inerea instala�iilor din sta�ia de epurare; 
    e) întocmirea sau reactualizarea, dup� caz, a documenta�iei tehnice necesare 
realiz�rii unei exploat�ri economice �i în condi�ii de siguran��; 
    f) respectarea instruc�iunilor furnizorilor de echipamente; 
    g) respectarea instruc�iunilor/procedurilor interne; 
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condi�iile legii; 
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    i) gradul de utilizare a capacit��ii totale a sta�iei de epurare a apei uzate la nivelul 
necesar pentru asigurarea continuit��ii �i calit��ii deversate în emisar, a n�molurilor 
supuse valorific�rii sau depozitarii; 
    j) desf��urarea activit��ilor pe baza principiilor de eficien�� economic� având ca 
obiectiv reducerea costurilor; 
    k) men�inerea capacit��ilor de epurare �i exploatarea eficient� prin urm�rirea 
sistematic� a comport�rii echipamentelor �i a construc�iilor, între�inerea acestora, 
planificarea repara�iilor capitale, realizarea operativ� �i cu costuri minime a reviziilor 
�i repara�iilor curente; 
    l) reabilitarea �i retehnologizarea în vederea cre�terii eficien�ei în exploatare �i 
încadr�rii în normele na�ionale privind emisiile poluante; 
    m) executarea numai în conformitate cu legisla�ia privind achizi�iile publice, a 
lucr�rilor de repara�ii/revizii/extinderi/modific�ri, la instala�ii �i echipamente; 
    n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specifica�i în normativele în vigoare; 
    o) asigurarea, pe toat� durata de executare a serviciului, de personal calificat �i în 
num�r suficient pentru îndeplinirea activit��ilor ce fac obiectul serviciului de epurare 
a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, �i condi�iile de 
externalizare a activit��ii, dac� este cazul. 
Art. 50 sta�iile de epurare din aria de operare au urm�toarele caracteristici: 
 
1. Sta�ia de epurare Sibiu trateaz� un debit de 900 l/s �i un debit maxim de 1270 
l/s. În aceast� sta�ie de epurare sunt tratate apele uzate din localit��ile Sibiu, 
Cisn�die, �elimb�r. Apele epurate se desc�rc� in râul Cibin. 
Tratarea apelor uzate se efectueaz� în dou� trepte: 

1) Treapta de epurare mecanic� compus� din: 
1.1)  Gr�tare rare �i dese cu rol în re�inerea corpurilor mari �i a celor de 
dimensiuni medii, transportate de c�tre apa uzat�. Sistemele de gr�tare  sunt 
amplasate intr-o construc�ie având L = 10. m, l = 7 m, H = 9 m. Re�inerile 
sunt sp�late compactate �i înc�rcate în containere. 
1.2) Deznisiparea �i separarea gr�similor din apele uzate 

        Deznisiparea si separarea gr�similor din apele uzate se realizeaz� prin   
              intermediul a 2 culoare longitudinale �i echipamentele aferente. 

2) Treapta de epurare biologic� 
2.1)   Aerarea apei se realizeaz� prin intermediul a 3 bazine de aerare �i 
instala�iile aferente. Bazinele de aerare au dimensiunile de:  L = 65 m, l = 5 
m, H = 5 m, V= 7000 mc/bazin. 
2.2)  Decantarea apei se realizeaz� prin 5 decantoare radiale. Decantoarele 
au urm�toarele dimensiuni caracteristice:  

o Decantoarele 1 �i 2 DN = 45 m, H = 4,5 m, V= 7000 mc, 
o Decantoarele 3, 4, �i 5 DN = 35 m, H = 3 m, V = 2900 mc. 

3) Fermentarea n�molurilor se realizeaz� în 1 metantanc de 4000 mc �i 
instala�iile aferente 
4)  Deshidratarea �i depozitarea n�molurilor 
Deshidratarea se realizeaz� în 3 etape: 

o Îngro�are gravita�ional� într-un rezervor de 1200 mc, 
o Îngro�are mecanic� pe 2 filtre band�; 
o Deshidratare mecanic� pe dou� filtre pres� cu band�. 
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Deshidratarea se realizeaz� alternativ �i prin platforme pentru uscarea 
n�molurilor N�molurile deshidratate se descarc� în containere �i se depoziteaz� 
într-o hald� special amenajat� la 1 km de sta�ie. 
 

2. Sta�ia de epurare Cristian trateaz� un debit maxim de 6 l/s. apele epurate se 
descarc� în râul Cibin.  

Tratarea apelor uzate se efectueaz� în dou� trepte: 
1) Treapta de epurare mecanic� compusa din: 

1.1) Gr�tare cu rol în re�inerea corpurilor mari �i a celor de dimensiuni 
medii, transportate de c�tre apa uzat�.  
1.2) separator de gr�simi cu deznisipator în construc�ie monobloc. 

2) Treapta de epurare biologic� 
2.1)   Aerarea apei se realizeaz� într-un bazin de aerare �i instala�iile 
aferente. Bazinele de aerare au dimensiunile de:  L = 6 m, l = 5 m, H = 4,5 
m, V= 145 mc/bazin. 
2.2)  Decantarea apei se realizeaz� prin filtrare în filtre cu fascicule �i în 
instala�iile aferente. 

3) Fermentarea n�molurilor nu se realizeaz� acestea fiind transportate la sta�ia 
de epurare Sibiu 
4)  Deshidratarea se face în instala�ii de centrifugare �i depozitarea n�molurilor 
se face în halda de gunoi de la Rusciori. 
 

3. Sta�ia de epurare Avrig trateaz� un debit de 75 l/s Apele epurate se descarc� în 
râul Avrig. 

Tratarea apelor uzate se efectueaz� în dou� trepte: 
1) Treapta de epurare mecanic� compusa din: 

3.1)  Gr�tare rare �i dese cu rol în re�inerea corpurilor mari �i a celor de 
dimensiuni medii, transportate de c�tre apa uzat�. 
3.2) Deznisiparea �i separarea gr�similor din apele uzate nu se realizeaz� 

          Deznisiparea �i separarea gr�similor din apel uzate se realizeaz� prin  
          intermediul a 2 culoare longitudinale �i echipamentele aferente. 

2) Treapta de epurare biologic� 
2.1)   Aerarea apei se realizeaz� prin intermediul a 3azinele de aerare. Apa 
limpezit� din decantorul primar trece gravita�ional în bazinul de aerare, de 
tipul cu aerare mecanic�, care este echipat cu patru aeratoare mecanice de 
tip vertical cu diametrul de 1000 mm ac�ionate cu motor de 7.5 KW 
Elemente geometrice  
Lungime   28 m                        suprafa�a orizontal�   196 mp 
L��ime       7 m                           
Adâncime 2.2 m                       volum ap�                  534 mc 
2.2)  Decantarea apei se realizeaz� prin decantoarele secundare. Din 
bazinul de aerare, apa trece gravita�ional în decantorul secundar, care este 
de tipul orizontal – longitudinal, cu rigol� de fund �i pod raclor, cu pomp� 
care refuleaz� n�molul aspirat de pe fundul bazinului într-o rigol� situat� 
deasupra coronamentului. 
Elemente geometrice 
Lungime   28 m                        suprafa�a orizontal�     140 mp 
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L��ime      5 m                          suprafa�a transversal�       4.5 mp 
Adâncime 3.1 m                       volum apa                    403 mc 

3) Fermentarea n�molurilor se realizeaz� în 1 metantanc de 1500 mc �i 
instala�iile aferente care nu sunt în func�iune 
4)  Deshidratarea �i depozitarea n�molurilor se realizeaz� prin 14 platforme 
pentru uscarea n�molurilor a cate 150 mp/platform�.  

 
4. Sta�ia de epurare F�g�ra� 

Instala�ii de epurare: - sta�ia de epurare este mecano-biologic�, dimensionat� 
pentru un debit de   Q = 270 l/s �i se compune din: 
1. Tratarea mecanic� este compusa din : 

• gr�tar cu cur��ire mecanic�  
• 2 gr�tare cu cur��ire manual� de  
• dou� deznisipatoare având o capacitate de 10 x 1 x1,2 mc 
• decantor primar compus din dou� baterii a patru decantoare din beton 

2. Tratarea biologica este compus� din : 
• doua bazine de aerare cu cate patru aeratoare cu o capacitate de ( 3 x 3,5 

x 11 ) mc 
• dou� decantoare secundare gravita�ionale radiale având DN = 20 m, 

volum de V = 822 mc 
• bazin de contact de ( 20 x 10 x 1,5 ) mc 
• conducta evacuare DN 200 mm si L = 15 m pân� la un c�min unde intr� 

si by-pass de la deversor,  ovoid DN 2000 mm si L = 100 m pân� la 
Contracanalul Ac. Voilà . 

3. Sta�ia de epurare este prev�zuta cu deversor pentru debite foarte mari, 
amplasat amonte de grebla mecanic�. Înainte de deversor se afla c�minul 
principal de intrare a colectoarelor I si II  si by-pass-ul general al sta�iei de 
epurare. 

4. Exista �i dou� deversoare cu func�ionare permanent� situate in zonele 
Libertatii �i Iazul morii 

 
5. Sta�ia de epurare P�ltini� trateaz� un debit de 5 l/s Apele epurate se descarc� in 

râul Degneasa. 
Tratarea apelor uzate se efectueaz� în dou� trepte: 

1Treapta de epurare mecanic� compus� din: 
5.1)  Gr�tare rare cu rol in re�inerea corpurilor mari si a celor de dimensiuni 
medii, transportate de c�tre apa uzat�. 
5.2) Deznisiparea �i separarea gr�similor din apele uzate se realizeaz� 

     prin echipamentele aferente. 
3) Treapta de epurare biologic� 

2.1)   Aerarea apei se realizeaz� prin intermediul a 4 bazinele de fermentare. 
Apa limpezit� se deverseaz� in râul Degneasa. 

4)  Deshidratarea se realizeaz� in filtre prese cu saci si depozitarea n�molurilor se 
realizeaz� prin transportarea acestora la Sibiu.  
 

6. Ora�ul  Ocna are prev�zut prin programul POS mediu realizarea unei sta�ii de 
epurare si a re�elei de canalizare. 
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7. �ura Mare are în desf��urare construc�ia de re�ele care vor fi racordate la 
sta�ia de epurare Sibiu. 

8. �ura Mic� �i Sadu sunt în faza de construc�ie de  sta�ii de epurare a apelor 
uzate.  

 
ART. 51 
Personalul care deserve�te sistemele de alimentare cu ap� �i canalizare din aria de 
deservire a A.D.I. este prezentat în anexa nr. 4. 
 
 
Întocmit, 
 
SC Ap� Canal SA Sibiu 
 


